
ประมวลรายวชิา  Course  Syllabus 
 

1.  รหัสวชิา     ส 31262 
2.  จ านวนหน่วยการเรียนรู้     1 
3.  ช่ือวชิา     การคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 
4.  ระดับช้ัน     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
6.  ปีการศึกษา    2559 
7.  ช่ือผู้สอน      นางสาวพาณิภคั  ภกัรักษ์ 
8.  เงื่อนไขรายวชิา      - 
9.  สถานภาพของวชิา      สาระเพิ่มเติม 
10.  จ านวนคาบ : สัปดาห์  2  คาบ : สัปดาห์ 
11.  ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา อธิบาย การแกไ้ขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภค การบูรณนาการกฎหมายคุม้ครอง การป้องกนัการ
ละเมิดสิทธิผูบ้ริโภคความเป็นมา สินค้าห้ามขาย สินค้าอาจก่อให้เกิดอันตราย การเตือนภัยและการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล บทลงโทษตามกฎหมายของสินคา้อนัตราย สัญญาและหลกัฐานการรับเงิน องคป์ระกอบ
ท่ีเป็นสาระส าคญัของสัญญา สัญญาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  การขายตรงและตลาดแบบตรง การจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง หน้าท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจขายตรงและผูจ้  าหน่าย
อิสระหรือตวัแทนขายตรง วิธีการส่ือสารขอ้มูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการในระบบตลาดแบบตรง 
วธีิการเลือกบริโภคสินคา้หรือบริการในระบบตลาดแบบตรง สิทธิของผูบ้ริโภคในระบบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ความแตกต่างระหว่างระบบธุรกิจขายตรงตามกฎหมายกบัการขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ 
การแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูบ้ริโภค การรณรงคเ์ผยแพร่ การขยายเครือข่าย การตรวจสอบ 
12.  ผลการเรียนรู้ 

1. เห็นความส าคญัการใชสิ้ทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะเป็นผูบ้ริโภค 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค เพื่อป้องกนัการถูกละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค 
3. สามารถใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถร้องเรียนหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
5. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในโรงเรียน  ครอบครัวและ

ชุมชน 
13.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
         ขั้นน า 



1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. ครูใหน้กัเรียนชมภาพสินคา้ โฆษาและบริการท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั 

         ข้ันการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มโดยใหค้ละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 4-6 คน 
2. ใหน้กัเรียนเลือกสถานการณ์ท่ีจะแสดงบทบาทสมมติจากเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

เร่ืองท่ี 1 อาหาร 
เร่ืองท่ี 2 เคร่ืองส าอางค ์
เร่ืองท่ี 3 สัญญาซ้ือขาย 
เร่ืองท่ี 4 ยาและเวชภณัฑ์ 
เร่ืองท่ี 5 สินคา้ประเทศอ่ืน ๆ 

3. ใหน้กัเรียนสืบคน้เน้ือหาท่ีเลือกจะท าการแสดงบทบาทสมมติ โดยให้นกัเรียนจดัท าเป็นรูปเล่ม 
กลุ่มละ 1 เล่ม ส่งครูผูส้อน โดยท่ีภายในเน้ือหาท่ีคน้ควา้จะตอ้งมีส่วนประกอบ คือ กฎหมาย
ของสินคา้และบริการในชนิดท่ีตนท าการแสดงบทบาทสมมติ และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป ท่ีไดจ้ากการแสดงบทบาทสมมติและการน าเสนอเก่ียวกบักฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการชนิดนั้นๆ 

 14.  หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

1 - 2 กฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

1.การแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูบ้ริโภค 
2. การบูรณนาการกฎหมายคุม้ครอง 
3. การป้องกนัการละเมิดสิทธิ
ผูบ้ริโภค 

อธิบาย /
กระบวนการกลุ่ม 

4 

3 - 4 การเตือนภยัสินคา้
อนัตรายท่ีเร็วและ
การแลกเปล่ียน
ขอ้มูล 
 

1. สินคา้หา้มขาย 
2. สินคา้อาจก่อให้เกิดอนัตราย 
3. การเตือนภยัและการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล 
4. บทลงโทษตามกฎหมายของ
สินคา้อนัตราย 

อธิบาย / วธีิการสอน
แบบบรรยาย 

4 

5- 6 การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นฉลาก

1. ฉลากคืออะไร 
2. ขอ้มูลในฉลาก 

อธิบาย / 
กระบวนการสืบเสาะ

4 



สัปดาห์
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

เม่ือประเทศไทยกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจอาเซียน 

3. ประเภทของฉลากสินคา้ 
4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หาความรู้ 

7- 9 การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้น
โฆษณาสินคา้หรือ
บริการ 

1. ความหมายของการโฆษณาและ
ส่ือโฆษณา 
2. ประโยชน์และโทษของการ
โฆษณา 
3. การควบคุมดูแลและการโฆษณา
สินคา้และบริการ 
4. พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโฆษณา 

อธิบาย / วธีิการสอน
แสดงบทบาทสมมติ 

6 

10 สอบกลางภาค 
11 - 12 การคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้นสัญญา 

1. สัญญาและหลกัฐานการรับเงิน 
2. องคป์ระกอบท่ีเป็นสาระส าคญั
ของสัญญา 
3. สัญญาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อธิบาย / 
กระบวนการกลุ่ม 

4 ชัว่โมง 

13 - 16 ผูบ้ริโภคตอ้งรู้ทนั
การขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 

1. การขายตรงและตลาดแบบตรง 
2. การจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
3. หนา้ท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจขาย
ตรงและผูจ้  าหน่ายอิสระหรือ
ตวัแทนขายตรง 
4. วธีิการส่ือสารขอ้มูลเพื่อเสนอขาย
สินคา้หรือบริการในระบบตลาด
แบบตรง 
5. วธีิการเลือกบริโภคสินคา้หรือ
บริการในระบบตลาดแบบตรง 
6. สิทธิของผูบ้ริโภคในระบบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

อธิบาย / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ /
กระบวนการกลุ่ม /
วธีิการสอนแบบ
บรรยาย 

8 ชัว่โมง 



สัปดาห์
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

7. ความแตกต่างระหวา่งระบบธุรกิจ
ขายตรงตามกฎหมายกบัการขายตรง
แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ 

17 - 18 กฎหมายท่ีเก่ียวกบั

การคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

1.การแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูบ้ริโภค อธิบาย / วธีิการสอน

แบบกระบวนการ

กลุ่ม /บทบาทสมมติ 

/การเผชิญ

สถานการณ์ 

4 

19 การเสริมสร้าง

สมรรถนะเชิง

วชิาการและการ

สร้างความตระหนกั

ดา้นการคุม้ครอง

สิทธิผูบ้ริโภคของ

ประชาชน 

1. การรณรงคเ์ผยแพร่ 
2. การขยายเครือข่าย 
3. การตรวจสอบ 

วธีิการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ 

2 

20 สอบปลายภาค 
15.  การวดัและประเมินผล 
 1.  สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมจากกระบวนการท ากิจกรรม  การเสนอผลการท ากิจกรรม              
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  และการสรุปความรู้  (10  คะแนน) 

2.  สังเกตการปฏิบติังานในกลุ่มและประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และ            
ช้ินงาน (20  คะแนน) 

3.  จากผลการทดสอบระหวา่งหน่วยการเรียนรู้  (20  คะแนน) 
4.  จากผลการทดสอบกลางภาค  (20  คะแนน) 
5.  จากผลการทดสอบปลายภาค  (30  คะแนน) 

 
16.  ส่ือ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้  



1. จากการฟังบรรยาย 
2. ภาพวดีีทศัน์ 
3. ส่ือจากของจริง รูปภาพ การน าเสนอภาพน่ิง 
4. หอ้งสมุด 
5. ใบความรู้ 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 
7. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 

         (ลงช่ือ) 
       (นางสาวพาณิภคั ภกัดีรักษ)์ 

  ผูจ้ดัท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของหวัหนา้กลุ่มสาระ 



..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) 
             (ครูดาวเรือง  ศิริรักษ)์ 

 
ความเห็นของรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริการงานวชิาการ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

          (ลงช่ือ) 
              (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศไ์ชย) 

 
ความเห็นของผูอ้  านวยการการโรงเรียน 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

                     (ลงช่ือ) 
                   (นายจิณณาวฒัน์  โคมบวั) 


