
 
  ประมวลรายวิชา  Course  Syllabus 

 
1.  รหัสวิชา     ส 31104 
2.  จ านวนหน่วยการเรียนรู้     1.0 
3.  ชื่อวิชา     หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
4.  ระดับชั้น     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.  ปีการศึกษา    2559 
7.  ชื่อผู้สอน       นางสาวนวลวรรณ  คันศร 
8.  เงื่อนไขรายวิชา      - 
9.  สถานภาพของวิชา      สาระเพ่ิมเติม 
10.  จ านวนคาบ : สัปดาห ์ 2  คาบ : สัปดาห์ 
11.  ค าอธิบายรายวิชา 
 เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติยึด
ม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารญาณ รู้ทัน
ข่าวสาร และรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียร ความอดทนใฝ่หาความรู้ความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและ
การวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง 
12.  ผลการเรียนรู้ 

1.  แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
2.  เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
3.  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลใช้ประกอบในการตัดสินใจในกิจกรรม

ต่างๆ 
4.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติวิธี และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
6. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 



7. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
8. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการท างาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

13.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
         ขั้นน า 

1. ครูชี้น าให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของพลเมืองดีและหน้าที่ของตนเอง 
2. ครูชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4  คน  และให้แต่

ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มเพ่ือเป็นตัวแทนในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
         ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายถึงความหมายและความส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
2. ครูซักถามนักเรียนถึงความหมายของการเป็นพลเมืองดี  โดยให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ

ตนเองเป็นรายบุคคล  ซึ่งผู้สอนจะสุ่มเรียกชื่อขึ้นมา 
3. ครูสรุปความหมายของ “หน้าที่พลเมือง” ที่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนบันทึกลงสมุด เพ่ือส่งให้ครูตรวจ 
4. ให้ผู้เรียนที่จัดกลุ่มไว้แล้วแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยถึงความส าคัญของหน้าที่พลเมือง  และ

กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยส่งตัวแทนกกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

5. ครูสรุปประเด็นที่ผู้เรียนอภิปรายเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้เรียนยังไม่กล่าวถึง  และให้ผู้เรียนบันทึกลง
สมุดเพื่อส่งให้ครูตรวจ 

14.  หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

1 - 2 สังคมมนุษย์ 
 

1.  สังคมมนุษย ์
1.1  ความหมาย การอยู่ร่วมกัน และ
องค์ประกอบของสังคม 
1.2  โครงสร้างทางสังคม 
1.3  สถาบันทางสังคม 
1.4  การจัดระเบียบทางสังคม 
1.5  การขัดเกลาทางสังคม 
1.6  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
1 .7   ปัญหาสั งคมไทยและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
1.8  แนวทางการพัฒนาทางสังคม 
 

อธิบาย / การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้/แก้ปัญหา 

7 



สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

3 - 4 วัฒนธรรมไทย 
 

2.  วัฒนธรรมไทย 
2.1  ความหมาย ความส าคัญ และ
ประเภทของวัฒนธรรม 
2.2  ลักษณะและความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 
2.3  วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของ
ไทย 
2.4  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมไทย 
2.5  ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 
2.6  แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ที่ดีงาม 
2.7  วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 

อธิบาย / การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้/แก้ปัญหา 

7 

5 - 6 พลเมืองดีของ
ประเทศประเทศชาติ
และสังคมโลก 

3. พลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคมโลก 
3.1 ความส าคัญของพลเมืองดี 
3.2 คุณลักษณะพลเมืองดี 
3.3 แนวทางการพัฒนาตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม
โลก 
3.4  คุณธรรม จริยธรรมของการเป็น
พลเมืองของประเทศชาติและสังคม
โลก 
3.5 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีต่อ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
 

อธิบาย / การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้/แก้ปัญหา 

6 

7 - 9 สิทธิมนุษยชน 4.  สิทธิมนุษยชน 
3.1  ความหมายและความส าคัญของ
สิทธิมนุษยชน 

อธิบาย / วิธีการสอน
แบบแก้ปัญหา 

8 



สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

 สิทธิมนุษยชน (ต่อ) 3.2  แนวคิดและหลักการของ
สิทธิมนุษยชน 
3.3  ความเป็นมาและสาระส าคัญ
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
3.4  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
3.5  บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศในเวทีโลกท่ีมีผลต่อ
ประเทศไทย 
3.6  ปัญหาสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา 
3.7  อุปสรรคและการพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย 
3.8  ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

  

10 สอบกลางภาค 
11-13 ระบอบการเมืองการ

ปกครอง 
5. ลักษณะการเมืองการปกครอง 
5.1  ลักษณะการเมืองการปกครอง 
5.2  รูปแบบของรัฐ 
5.3  การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
5.4  อิทธิพลของระบอบการเมืองการ
ปกครองที่มีผลต่อต่อการด าเนินชีวิต 
5.5  สถานการณ์การเมืองการ
ปกครองของสังคมไทย 
 
 

อธิบาย / การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้/แก้ปัญหา 

3 



สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

 ระบอบการเมืองการ
ปกครอง (ต่อ) 

5.6  ปัญหาการเมืองส าคัญที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศ 
5.7  การด าเนินนโยบายด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย 
 

 
 

 

14-16 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
6.1  ความเป็นมาของรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
6.2  โครงสร้างและความส าคัญของ
รัฐธรรมนูญ 
6.3  หลักการที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
6.4  แนวทางการปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
6.5  บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล 
6.6  พรรคการเมือง การเลือกตั้ง 
รัฐบาล และการจัดตั้งรัฐบาล 
6.7  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ 
 

อธิบาย / การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้/แก้ปัญหา 

3 

17-19 กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

7.  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
7.1  กฎหมาย 
7.2  กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัว 
7.3  กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรม
และสัญญา 
7.4  กฎหมายอาญา 
7.5  กฎหมายอื่นท่ีควรรู้ 
7.6  กฎหมายระหว่างประเทศท่ีควรรู้ 

อธิบาย / การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้/แก้ปัญหา 

4 

20 สอบปลายภาค 



15.  การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมจากกระบวนการท ากิจกรรม  การเสนอผลการท ากิจกรรม   
     การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  และการสรุปความรู้  (10  คะแนน) 
2.  สังเกตการปฏิบัติงานในกลุ่มและประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (20  คะแนน) 
3.  จากผลการทดสอบระหว่างหน่วยการเรียนรู้  (20  คะแนน) 
4.  จากผลการทดสอบกลางภาค  (20  คะแนน) 
5.  จากผลการทดสอบปลายภาค  (30  คะแนน) 

16.  สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้  
1. จากการฟังบรรยาย 
2. หนังสือหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
3. ห้องสมุด 
4. ใบความรู้ 
5. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
6. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 
 

         (ลงชื่อ) 
(นางสาวนวลวรรณ  คันศร) 
            ผู้จัดท า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................ 

 
(ลงชื่อ) 

             (ครูดาวเรือง  ศิริรักษ์) 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริการงานวิชาการ 
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ..................... 
 

          (ลงชื่อ) 
              (นางวชิราภรณ์  รตันะวงศ์ไชย) 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. ................. 
 

                     (ลงชื่อ) 
                   (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 

 
 
 
  
 
 


