
ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา  ส 32221 

2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 

3. ชื่อวิชา   หน้าที่พลเมืองไทย 

4. ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  5/4,5/5 

5. กลุ่มสาระกากรเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ปีการศึกษา  2559 

7. ชื่อผู้สอน  นางสาวนวลวรรณ คันศร 

8. เงื่อนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา วิชาเพ่ิมเติม 

10. จ านวนคาบ:สัปดาห ์ 2 คาบ : สัปดาห์ 

11. ค าอธิบายวิชา 

ศกึษากฎหมายรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ครอบครัว ชมุชน 
ประเทศชาต ิและสงัคมโลก 
 ปฏิบตัิตนสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัใิห้สอดคล้องตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนญูและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ได้ถกูต้อง 
 ศกึษาความหมาย ประเภท โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบนัทางสงัคม การจดัระเบียบทาง
สงัคม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสถาบนัทางสงัคม วฒันธรรมไทย ภมูิปัญญาไทย 
 ศกึษาระบอบการเมืองการปกครองในปัจจบุนัของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 ศกึษาหลกัสิทธิมนษุยชนในเร่ืองความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลกัการและปฏิญญาสากล
ท่ีวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
 วิเคราะห์เก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนญูโดยเน้นมาตราท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือกตัง้ สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าท่ีพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุและมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
สงัคมไทย อีกทัง้ปฏิบตัตินและสง่เสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัตินอยา่งสอดคล้องกบักฎหมายรัฐธรรมนญูและ
กฎหมายอ่ืน ๆ  

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระบอบการเมืองการปกครองกบัระบบเศรษฐกิจและคณุธรรมทาง
ศาสนา ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทย เชิงสร้างสรรค์น าไปสูก่ารเลือกรับวฒันธรรมท่ีเหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนแบบร่วมมือ การอภิปราย การสาธิต การปฏิบตัิ 
การท างานเป็นทีม การแสดงบทบาทสมมต ิและการศกึษานอกสถานท่ี  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ระบอบการเมืองการปกครองไทย การปกครองโลก กฎหมายรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี



เก่ียวข้องกบัตนเอง ครอบครัว ชมุชน ประเทศชาต ิสามารถปฏิบตัตินเองและสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืน
ปฏิบตัิตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายและ
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตระหนกัในความส าคญัของการมีสว่นร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 
และเห็นความส าคญัของสถาบนัหลกัของสงัคมไทย การจดัระเบียบทางสงัคม วฒันธรรม ภมูิปัญญาไทย 
จนสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนรัุกษ์วฒันธรรมและภมูิปัญญาท่ีดีงามของไทยไว้อยา่งเหมาะสม 
เห็นความส าคญัในนโยบายการประสานประโยชน์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเพ่ือด ารงอยูใ่นสงัคมโลก
อยา่งสนัตสิขุ 
      12. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 1. อธิบายโครงสร้างทางสงัคมการขดัเกลาทางสงัคมการเปล่ียนแปลงทางสงัคมการแก้ปัญหาและ

แนวทางพฒันาสงัคม 

 2. อธิบายคณุลกัษณะของพลเมืองดีของประเทศชาต ิและสงัคมโลก 

 3. บอกความหมาย ความส าคญัการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนรัุกษ์วฒันธรรมความแตกตา่ง 

 4.วิเคราะห์ปัญหาการเมืองส าคญัสถานการณ์การเมืองการประสานประโยชน์การปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

 5. บอกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ครอบครัว ชมุชน ประเทศชาติ 

 6. อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัมาตราต่างๆในกฎหมายรฐัธรรมนูญโดยเน้นทีม่าตรา

เกีย่วขอ้งกบัการเลอืกตัง้ สทิธ ิเสรภีาพการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ 

13. กระบวนการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 1.) นกัเรียนศกึษาค้นคว้าจากการทดลองของนกัเรียนและกลุม่เพ่ือน แล้วสรุปประเด็นท่ีได้จาก

การศกึษา 

 2.) นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 

 3.) นกัเรียนค้นคว้าจากหนงัสือ หรือเอกสาร หรือคูมื่อจากแหลง่ ๆ ไมว่า่จะเป็นจากห้องสมดุ หรือ

จากอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 



14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการ

เรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

1-5 สังคมมนุษย์ 1. โครงสร้างทาง 
     สงัคมและการ 
     ขดัเกลาทางสงัคม 
2. การเปลีย่นแปลง 
    ทางสงัคม การแก้- 
    ปัญหาและแนวทาง 
    การพฒันาสงัคม 

1. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
     แบบร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด  
2. วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
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6-11 วฒันธรรมไทย 1.รักวฒันธรรมไทย 

2. การอนรัุกษ์ 
    วฒันธรรมไทย 

. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
     แบบร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
     สีส่หาย 
2.  วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
     แบบร่วมมือ : เทคนิคการ 
     ตอ่เร่ืองราว (Jigsaw) 

3. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการสร้างความ 
    ตระหนกั 
4. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
    กระบวนการกลุม่ 
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12-16 พลเมืองดขีอง
ประเทศชาติและ 
สงัคมโลก 

1.พลเมืองด ี

2. วิถีชีวิตพลเมืองดี  
 

1. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการกลุม่ 
2. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
    กระบวนการสร้างความ

ตระหนกั 

3. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
    แบบร่วมมือ : เทคนิคเลา่เร่ือง      
    รอบวง 
4. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการกลุม่ 
5. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
    กระบวนการปฏิบตัิ 
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17-21 สทิธิมนษุยชน 1. ความส าคญัของ  

    สทิธิมนษุยชน 

1. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 

     แบบร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
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2. บทบญัญตัิของ 

    รัฐธรรมนญูและ 

    บทบาทของ 

    องค์กรระหวา่ง  

    ประเทศที่เก่ียวกบั 

    สทิธิมนษุยชน 

3. ปัญหาสทิธิ 

    มนษุยชนและ 

    แนวทางแก้ไข

พฒันา 

     สีส่หาย 

2. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 

     แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกนั

คิด 
3. วิธีสอนตามแนววฏัจกัรการ

เรียนรู้ ( 44MAT) 

4. วิธีสอนแบบกรณีศกึษา 

22-28 ระบอบการเมอืง 
การปกครอง 

1. ระบอบประชาธิปไตย  
    อนัมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมขุ 

2. การเมืองกบัชีวติ  
 

1. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
    แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียน 
    ร่วมกนั 
2. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
    แบบร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 

3. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
 แบบร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด 
4. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการกลุม่          
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29-34 รัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย 
1.รู้ชดัรัฐธรรมนญู 

2. การตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐ 

1. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
    แบบร่วมมือ : เทคนิคการจดั 
    ทีมแขง่ขนั (TGT) 

2. วิธีสอนตามแนววฏัจกัร 
    การเรียนรู้ ( 4 MAT) 
3. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการกลุม่ 
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35-40 กฎหมายใน

ชีวิตประจ าวนั 

1. กฎหมายเก่ียวกบั 
    ตนเอง ครอบครัว  

และมรดก 
2. กฎหมายแพง่ 
    เก่ียวกบันิตกิรรม 

    และสญัญา 

3.กฎหมายอาญา 

1. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 

    แบบร่วมมือ : เทคนิคการเรียน 

   ร่วมกนั 

2. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 

    แบบร่วมมือ : เทคนิคการ 

    ตอ่เร่ืองราว (Jigsaw) 
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4. กฎหมายส าคญั 

    ที่ควรรู้ 

 

 

 

 

3. วิธีสอนแบบบรรยาย 

4. วิธีสอนแบบกรณีศกึษา 

5. วิธีสอนแบบการแสดงบทบาท 

    สมมตุิ  
6. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 

    แบบร่วมมือ : เทคนิคเลา่เร่ือง 

    รอบวง 

7. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 

    แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 

8. วิธีสอนแบบบรรยาย 

 

     15. การวัดผลและการประเมินผล 

 วดัผลประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment)ในด้านตา่งๆ คือ ด้านความรู้ 

ความคดิ ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ ใบงาน ฯลฯ  ด้านความสามารถ ทกัษะ และกระบวนการ ประเมิน

โดยใช้แบบประเมินการทดลอง และแบบสงัเกต ด้านเจตคต ิคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมรวมทัง้โอกาสใน

การเรียนของผู้ เรียน ประเมินโดยใช้แบบประเมิน พฤตกิรรม และแบบสงัเกต 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล  70 : 30 

คะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน แบง่เป็นดงันี ้

- คะแนนสอบกลางภาค 30  คะแนน 

- คะแนนสอบก่อนกลางภาค 10  คะแนน 

- คะแนนสอบหลงักลางภาค 10  คะแนน 

- งานท่ีมอบหมาย  10  คะแนน 

- ประเมินตามสภาพจริง 10  คะแนน 
คะแนนปลายภาค   30  คะแนน 

  
การคิดระดับคะแนน 

ระดบัคะแนน 0-49 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน  0 

ระดบัคะแนน 50-54 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 1.0 
ระดบัคะแนน 55-59 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 1.5 



ระดบัคะแนน 60-65 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 2.0 

ระดบัคะแนน 66-69 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 2.5 
ระดบัคะแนน 70-74 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 3.0 

ระดบัคะแนน 75-79 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 3.5 
ระดบัคะแนน 80-100 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 4.0 

15. แหล่งการเรียนรู้/ส่ือการเรียนรู้ 

 1. เอกสารประมวลรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองไทย ส 20235  

 2. หนงัสือหน้าท่ีพลเมืองไทย 

 3. เอกสารแนะแนวทาง/ใบกิจกรรม 

 4. แบบฝึกหดั/หนงัสือเรียน 

 5. แบบทดสอบ/แบบฝึกหดั 

 6. ห้องสมดุโรงเรียน/เว็ปไซต์ทางอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
   ลงชื่อ 

            ( นางสาวนวลวรรณ คันศร ) 
           ผู้จัดท า 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... .......................................................................................  
 
                                                              (ลงชื่อ) 
              (.....................................................)  
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................... .................................................................................................................  
 
                                                              (ลงชื่อ) 
              (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................. ...............................................................................................  
 
                                                              (ลงชื่อ) 
              (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


