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************************************************************************************* 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาความหมาย ประเภท โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม  
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือทั้งในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและปฏิญญาสากลที่ว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน  องค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน 
 ศึกษาระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถวิเคราะห์ระบอบ
การเมืองการปกครองในปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองการ
ปกครองกับระบบเศรษฐกิจและคุณธรรมทางศาสนา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของ
สังคมไทยไทยและของสังคมโลก เห็นความจ าเป็นที่คนไทยจะต้องยึดมั่นศรัทธาและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตระหนักในผลกระทบของระบบการเมืองการปกครอง
ต่อการด าเนินชีวิต เห็นความส าคัญในนโยบายการประสานประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือการ
อยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมไทย และสังคมโลก โดยเน้นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย จนสามารถปฏิบัติตน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆ  ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์น าไปสู่การเลือกรับ
วัฒนธรรมที่เหมาะสม ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ที่ดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ประเภท โครงสร้างของสังคม และองค์ประกอบของสถาบันทาง
สังคม ตระหนักในความส าคัญของสถาบันทางสังคม  

2. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดระเบียบทางสังคม สามารถปฏิบัติตนตามสถานภาพในฐานะพลเมือง
ดีของสังคมไทยและสังคมโลก  

3. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมไทย แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยในสังคมโลกปัจจุบัน  
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4. มีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ประเภท วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์และเห็นคุณค่า 
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่
ดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป  

5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐ และระบอบการปกครอง สามารถวิเคราะห์การปกครองรูปแบบต่างๆ ใน
โลก  

6. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิวัฒนาการการปกครองของไทย และวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองการ
ปกครองของไทยในปัจจุบัน      

7. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางด้านกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

8. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วิเคราะห์สาระส าคัญใน
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยึดมั่นศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข 

9. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของตนเองและผู้อ่ืน ในสังคมไทย
และสังคมโลก  
3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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1 ปฐมนิเทศ 1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
รายวิชา หน้าที่พลเมืองฯ 

2.เข้าใจภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติและ
ส่งตามก าหนดเวลาได้ 

3.เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผลได้ 

4.เพ่ือให้รู้แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
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2 มนุษย์กับสังคม 
 สังคมวิทยา 
 มนุษย์กับสังคม 
 ความต้องการของมนุษย์ 

1.บอกความหมายและความส าคัญของ
สังคม 
2.อธิบายความต้องการของสังคมมนุษย์ได้ 
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3-4 โครงสร้างสังคม สถาบันทางสังคม 
 ความหมาย 
 องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม 
 กลุ่มสังคม 
 สถาบันทางสังคม 

1.บอกความหมายของโครงสร้างทางสังคม  
2.อธิบายและยกตัวอย่างกลุ่มสังคมได้ 
3.บอกความหมายและประเภทของสถาบัน
ทางสังคม 
4.อธิบายโครงสร้างสถาบันทางสังคมแต่ละ

สถาบันได้ 
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5-6 การจัดระเบียบทางสังคม หน้าที่ของการ
เป็นพลเมืองดี 
การจัดระเบียบทางสังคม 
 ความหมาย 

1.บอกความหมายของการจัดระเบียบทาง
สังคมได้ 

2.อธิบายองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัด
ระเบียบทางสังคมได้ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สาเหตุการจัดระเบียบทางสังคม 
 บรรทัดฐานทางสังคม 
 สถานภาพทางสังคม 
 บทบาทของสังคม 
 การควบคุมทางสังคม 
 การขัดเกลาทางสังคม 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี 
 แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

3.ยกตัวอย่างเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม 
สถานภาพ บทบาท การควบคุมและการ 
ขัดเกลาทางสังคมได้ 

4.วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัด
ระเบียบทางสังคมได้ 

5.อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพในฐานะพลเมืองของสังคมไทย
และสังคมโลก 
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7-8 สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม
ของสังคมไทยสู่สังคมโลก 
 ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
 แนวโน้มของสังคมในอนาคต 
 ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน 

1.บอกความหมายและลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ 

2.วิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ 

3.ระบุปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและเสนอ 
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ได ้
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9-10 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย 
 ความหมาย 
 ประเภท 
 พ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย 
 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มี

อิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย 
 

1.บอกความหมายและประเภทของ
วัฒนธรรม 

2.อธิบายพื้นฐานที่มาและยกตัวอย่าง
วัฒนธรรมของวัฒนธรรมไทยได้ 

3.วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มี
ผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

4.ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
ต่างชาติที่ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย 
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11-12 ภูมิปัญญาไทย 
 ความหมาย 
 ประเภท 
 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ     

ภูมิปัญญาไทย 
 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา   

ภูมิปัญญาไทย 

1.บอกความหมาย ประเภท และคุณค่าของ
ภูมิปัญญาไทย 

2.วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ    
ภูมปิัญญาไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ 

3.เสนอแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนา   
ภูมิปัญญาไทย 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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13-14 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐและระบอบการ
ปกครอง  
 ความหมายของรัฐ 
 องค์ประกอบของรัฐ 
 รูปแบบของรัฐ 
 ระบอบการเมืองการปกครอง 

1.บอกความหมายของรัฐได้ 
2.อธิบายองค์ประกอบของรัฐได้ 
3.จ าแนกรูปแบบของรัฐได้ 
4.อธิบายเปรียบเทียบระบอบการเมือง
ปกครองประเภทต่างๆ ได้ 
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15-18 วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง 
 สมัยสุโขทัย 
 สมัยอยุธยา 
 สมัยรัตนโกสินทร์ 
 การเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ.2475 

1.อธิบายวิวัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครองสมัยต่างๆ ของไทยได้ 

2.อภิปรายการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ
ไทย พ.ศ.2475 

 

10 
 

19 สถานการณ์การเมืองการปกครอง
ปัจจุบัน 
 หลังการเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2475 -

ปัจจุบัน 

1.วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองการปกครอง
ของไทยในปัจจุบัน 

 

10 20 สอบกลางภาค ตามตารางของโรงเรียน 
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21-22 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
 ความหมาย 
 ที่มาและความส าคัญ 
 ประเภทของกฎหมาย 
 กฎหมายกับสิทธิและเสรีภาพ 

1.บอกความหมาย ลักษณะ และความส าคัญ
ของกฎหมายได้ 

2.อธิบายที่มาและประเภทของกฎหมายได้ 
3.อธิบายและยกตัวอย่างสิทธิและเสรีภาพ

ในทางกฎหมายได้ 
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23-28 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
และกระบวนการยุติธรรม 
 กฎหมายแพ่งและกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับสภาพบุคคล 
 กฎหมายอาญา 
 หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องกับ

การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 ปัญหาและการป้องกันเก่ียวกับการ

ใช้และการบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

1.อธิบายลักษณะของกฎหมายแพ่งและ   
  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพบุคคลได้ 
2.อธิบายลักษณะของกฎหมายอาญา 
3.อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิต 
  ประจ าวัน และปฏิบัติตนตามกฎหมายได้ 
4.อธิบายบทบาทของหน่วยงาน บุคคลที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการยุติธรรม กับการ
บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 

15-17 
 

29-33 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ 
 โครงสร้างและความส าคัญของ

รัฐธรรมนูญ 

1.อธิบายความเป็นมา โครงสร้าง
ความส าคัญและหลักการส าคัญที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ 
2.วิเคราะห์บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน



5 
 

สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หลักการส าคัญที่ก าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญ 
 บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี และศาล 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจอธิปไตย  
 

18-19 
 

34-37 สาระส าคัญต่างๆ ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญโดยเน้นมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง สิทธิ เสรีภาพ 
 สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 การเลือกตั้ง และกระบวนการ

เลือกตั้ง  
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง องค์กร

อิสระ และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

1.วิเคราะห์สาระส าคัญเกี่ยวกับบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทยตามรัฐธรรมของรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

2.เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ งและ
อธิบายกระบวนการเลือกตั้งการมีส่วนร่วม
ทางการ เมือง  องค์กร อิสระและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

3.วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นที่
ต้องธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

19-20 
 

38-39 สิทธิมนุษยชน 
 ความหมาย และความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชน 
 แนวคิดและหลักการของสิทธิ

มนุษยชน 
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ไทย 
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ 
 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ

องค์กรที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

1.อธิบายความหมาย และความส าคัญของ 
สิทธิมนุษยชนได้ 
2.วิเคราะห์แนวคิดและหลักการของสิทธิ
มนุษยชนได้ 
3.อธิบายกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ประเทศไทย และระหว่างประเทศได้ 
4.บอกแนวทางในการปกป้องคุ้มครอง
ตนเองและผู้อื่นตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ได้ 

20 40 สอบปลายภาค ตามตารางของโรงเรียน 

4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส30102 มีแผนการประเมินผลการเรียน  ดังนี้ 
  4.1  ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย     30  คะแนน 

4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  10   คะแนน 
4.3  ประเมินจากการสอบกลางภาค     30 คะแนน 
4.4  ประเมินจากการสอบปลายภาค     30 คะแนน 
          รวม              100 คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
4.1  ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (30 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่ 
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่ 
นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 
คะแนน 

1. แผนภูมิโครงสร้างทางสังคม งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 2 
 

สัปดาห์ที่ 4 
 

สัปดาห์ 
ละ 15 นาท ี

5 

2. ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 6 
 

สัปดาห์ที่ 7 
 

สัปดาห์ 
ละ 30 นาท ี

5 

3. วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง 
ของไทย 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 8 
 

สัปดาห์ที่ 9 
 

สัปดาห์ 
ละ 30  นาที 

5 

4. กฎหมายในชีวิตประจ าวัน งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
12 

สัปดาห์ที่ 15 
 

สัปดาห์ 
ละ 10  นาที 

5 

5. ข่าวรัฐธรรมนูญ 2550 
เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
17 

สัปดาห์ที่ 18  
 

สัปดาห์ 
ละ 10 นาท ี

5 

6. น าเสนอประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
19 

สัปดาห์ที่ 19  
 

10 นาที 
 

5 

รวม  30 
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4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส30102 หน้าที่พลเมือง ได้ก าหนดหัวข้อการ
ประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ 
1. ส่งงานตามที่ก าหนด 

     

2. มีความละเอียดรอบคอบในการท างานและท างานด้วยความ
เอาใจใส่ 

     

พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย 
3. เข้าชั้นเรียนตรงเวลา 

     

4. จ านวนคาบที่เข้าเรียน      
พฤติกรรมทางด้านความซ่ือสัตย์ 
5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด 

     

พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ      
6. มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย      
7. ช่วยเหลืองานส่วนรวม      
พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ      
8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน      
9. พูดจาสุภาพ      
4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน ) 

ก าหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที  สาระการเรียนรู้และลักษณะของ
ข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
สถาบันทางสังคม/การจัดระเบียบทางสังคม 
สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มสังคมไทย 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ 
- อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมค า) 

3 
12 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 2 ข้อ 
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมค า) 

1 
6 

รัฐ ระบอบการปกครอง วิวัฒนาการการเมือง 
การปกครอง 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ 
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมค า) 

2 
6 

รวม 30 
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4.4.  ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)  
ก าหนดสอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ

มีรายละเอียดดังตาราง 
หัวข้อการประเมิน ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ 
-  อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมค า) 

2 
12 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ 
-  อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดบรรยายหรือเติมค า) 

3 
12 

สิทธิมนุษยชน - ปรนัยชนิดเลือกตอบ 2 ข้อ 1 
รวม 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


