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บทนํา 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขของประเทศ ซึ่งมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มีการต้ัง
ขอสังเกตวา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบอยครั้ง ซึ่งขัดกับแนวคิดทางนิติศาสตรที่วา 
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐ ดังน้ันจึงควรมีความศักด์ิสิทธ์ิและคงทนถาวร อาจแกไขไดตาม
เวลาและสถานการณที่ เปลี่ยนไป เจตนารมณเบื้องตนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 คือ สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมใน        
การปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มข้ึน ปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (จําลองลักษณ อินทวัน และปราชญ ปรัชญาพันธ, 2552 : 1) การปฏิรูป
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีการกําหนดสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มีความเช่ือมสัมพันธกัน และมี                   
ความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม                     
เปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม โดยไดกําหนด
สาระไวดังน้ี ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต 
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-2)  
 การอยูรวมกันในสังคม กฎหมายเปนกฎระเบียบที่ใชในการควบคุมความประพฤติของคนใน
สังคมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถาทุกคนในสังคมปฏิบัติตนตามยอมสงผลความสุขใหกับสังคมและ
ในสวนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหกลุมสาระ                   
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่เปนพื้นฐานที่สําคัญ            
ที่ผูเรียนตองเรียน โดยเฉพาะสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม                      
มีแนวคิดสําคัญในการปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม 
มีสวนรวมและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกติกาของสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูปแบบการเมืองการปกครองเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ                  
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ แตการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตยประชาชน
ทุกคนจะตองรูจักบทบาทหนาที่ทั้งตอตนเอง ตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รูจัก               
การทํางานรวมกัน มีสวนรวมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม และรักษาสาธารณประโยชน และ
สิ่งแวดลอมของชุมชนและประเทศชาติ อยางไรก็ตามการอยูรวมกันในสังคมหมูมากที่มีความแตกตาง
กัน จําเปนตองมีกฎเกณฑ กฎระเบียบ ขอบังคับที่ใหสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามเพื่อสรางความสุขให
เกิดข้ึนกับสังคม น่ันคือ กฎหมาย (กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ, 2551 : 213-214) 
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 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังน้ี กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนให
รูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิต                
ทั้งดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจ
ผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุ งพัฒนาความมีระเบียบ วินัย ความเปนผู นํา ผูตามที่ ดี                         
ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล              
การชวยเหลือแบงปนเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติ
ตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับวุฒิภาวะของผู เรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรม นักเรียน
ประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักเรียนวิชาทหาร 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม และการมีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรม
อาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-4) 
 โรงเรียนเปนชุมชนของการแสวงหาความรู โรงเรียนจึงตองมีหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดวยเหตุน้ีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจําวันจะเปนการชวยปลูกฝง
แนวคิดการปฏิบัติตนตามหนาที่การเปนพลเมืองดี ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข จุดเดนของ
การอบรม เปนวิธีการสื่อสาร ถายทอดความรูและประสบการณใหแกผูเขารับการอบรมใหเกิดความรู
ความเขาใจปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดี ในเวลาที่พอเหมาะกับเน้ือหาที่อบรม
เอกลักษณของการอบรม ชวยใหเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดมากข้ึนโดยใชเวลานอยลง จากครูผูสอนที่มี
ความรูความชํานาญเปนอยางดีในเรื่องที่ใหการอบรม (นงเยาว  จันทรแดง, 2554 : 4) 
 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหนักเรียน
รับและนําพฤติกรรมตาง ๆ มาใชโดยขาดการไตรตรอง มีพฤติกรรมที่เสี่ยงและกอใหเกิดวิกฤต               
ความเสื่อมทางวัฒนธรรมและศีลธรรม ไดแก ไมเห็นคุณคาของตนเอง แตงกายไมเหมาะสม หนีเรียน 
ติดยาเสพติด เลนการพนัน เที่ยวกลางคืน มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ขาดคุณธรรม จริยธรรม               
ขาดการปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองเหมาะสมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนอยูในสภาพแวดลอมที่   
ไมพึงปรารถนา จากสภาพการณที่เกิดข้ึน ทําใหนักเรียนภายใตสังคมแหงการเรียนรูรับเอาเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมจากทั่วโลกมาใชอยางขาดความรอบคอบ สงผลกระทบตอคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียน (กันตพร  พูลศิริ, 2552 : 1) ทั้งน้ี โรงเรียนสตรีนครสวรรคไดตระหนักและใหความสําคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยมุงเนนใหการศึกษาเปนกลไกในการพัฒนาเพื่อใหนักเรียนเติบโต
เปนผูใหญที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม                         
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
 ทั้งน้ี จากการศึกษาขอมูลและสํารวจขอมูลพื้นฐาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สตรีนครสวรรค พบวานักเรียนมีความตองการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน                   
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ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด การจราจรทางบก การทํารายรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย และบัตรประจําตัวประชาชน โดยใชเวลาในช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุมจัดกิจกรรมอบรม 
สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง จํานวน 18 สัปดาห รวมจํานวน 18 ช่ัวโมง จากสภาพความตองการดังกลาว                  
จึงจําเปนตองมีการพัฒนากิจกรรมการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปน
กิจกรรมการอบรมที่สรางข้ึน โดยการมีสวนรวมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อพัฒนาความรู
ความเขาใจ เจตคติและพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เกี่ยวกับ               
การปฏิบัติตนตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน เพื่อใหนักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ในการจัดกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
จากชีวิตจริงและสังคม สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ระบุวา การศึกษาเปน
การศึกษาตลอดชีวิต โดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของทองถ่ินแลว การดําเนินการพัฒนากิจกรรมอบรม
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน ยังมีจุดมุงหมายในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม    
นําความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ไดรับมาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 1.  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
 2.  เพื่อพัฒนากิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
 3.  เพื่อทดลองใชกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน                      
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
 4.  เพื่อประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 

 1. ขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค ตองการเขารวมกิจกรรมอบรมกฎหมายใน
ช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุม 
 2. การพัฒนากิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน ช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 3. การทดลองกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 4 ที่เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจหลังการอบรมสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4. การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค ที่เขารับการอบรมมีเจตคติอยูในระดับมาก 
และพฤติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน อยูในระดับดี 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  
โรงเรียนสตรีนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 9 หองเรียน จํานวน
นักเรียน  322 คน 
  1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  
โรงเรียนสตรีนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวนนักเรียน 46 คน ดวย
วิธีการสมัครใจเขารวมกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน โดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ กิจกรรมชุมนุม 

2.  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยใชเวลาใน
ช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุม สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง จํานวน 18 สัปดาห 

3.  ขอบเขตดานเน้ือหา  ผูรายงานไดจัดพัฒนากิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค โดยมีเน้ือหาอยูใน                 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและ              
การดําเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี                 
มีคานิยมที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยางสันติสุข ตัวช้ีวัดที่ 1 ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
ครอบครัวและชุมชน โดยมีเน้ือหา ดังน้ี 
  กิจกรรมการอบรมที่ 1  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
  กิจกรรมการอบรมที่ 2  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
  กิจกรรมการอบรมที่ 3  กฎหมายเกี่ยวกับการทํารายรางกาย 
  กิจกรรมการอบรมที่ 4  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับเพศ 
  กิจกรรมการอบรมที่ 5  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
  กิจกรรมการอบรมที่ 6  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 
 4.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคนควา ครั้งน้ี  ไดแก 
  4.1  ตัวแปรตน  ไดแก กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
  4.2  ตัวแปรตาม   ไดแก   
   4.2.1  แบบวัดความรูความเขาใจ กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิต 
ประจําวัน 
   4.2.2  แบบวัดเจตคติ กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน 
  4.23  แบบวัดพฤติกรรม กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ผูรายงานไดใหความหมายของคําศัพทสําหรับการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจ ดังน้ี 
1.  กิจกรรม หมายถึง การพัฒนากิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน    

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ กิจกรรมชุมนนุม มีข้ันตอนคือ 
กําหนดวัตถุประสงค กําหนดเปาหมายและจุดมุงหมาย กําหนดรูปแบบและสรางโครงสรางสําหรับ
การจัดกิจกรรม การนํากิจกรรมไปใช และการประเมินผลกิจกรรม 

2.  การอบรม หมายถึง การทดลองใชกิจกรรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน 
เพื่อใหนักเรียนที่เขารับการอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน  

3.  กิจกรรมอบรม หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรมอบรมโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู
ในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุม จัดทําเปนแผนกิจกรรมการอบรม ประกอบดวย 
วัตถุประสงคของกิจกรรมอบรม เน้ือหาของกิจกรรมอบรม กิจกรรม และกระบวนการในการอบรมที่
ไดจัดเรียงลําดับอยางเปนข้ันตอน มุงหวังใหนักเรียนที่เขารับการอบรมไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมอบรมที่กําหนดไว เรื่อง ความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน  

4.  ความรูเก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน หมายถึง กฎหมายที่ควรรูและเกี่ยวของกับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
กฎหมายเกี่ยวกับการทํารายรางกาย กฎหมายความผิดเกี่ยวกับเพศ กฎหมายความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
และกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 

5.  ความรูความเขาใจ หมายถึง ความรูความเขาใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอบรม
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
โดยวัดจากแบบวัดความรูความเขาใจ กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค ที่ผูรายงานสรางข้ึน 

6.  เจตคติ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค โดยวัดจาก   
แบบวัดเจตคติ กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา   
ปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค ที่ผูรายงานสรางข้ึน 

7.  พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมอบรม
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
โดยวัดจากแบบวัดพฤติกรรม กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค ที่ผูรายงานสรางข้ึน 

8.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
โรงเรียนสตรีนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ที่มีความสนใจและสมัครใจเขา
รวมกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน ในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมชุมนุม 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1.  ทราบขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
 2.  ทราบการพัฒนากิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน                         
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
 3.  ทราบการทดลองใชกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันของนักเรียน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
 4. ทราบประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


