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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560
กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คานา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุส รณ์ พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็ นต้น แบบในการจัดทารายละเอียดหลั กสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
รายวิช าให้ สอดคล้ องกับ การพัฒ นานั กเรี ยนผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิต ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ลักษณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการ
กลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดาเนินการจัดทาหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับ ย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
อนุ กรรมการกลุ่ มบริ ห ารด้านวิ ช าการ กลุ่ ม โรงเรียนวิ ท ยาศาสตร์ภู มิภ าค ได้น ากรอบโครงสร้า ง
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดทารายละเอียดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2 พร้อมประชุม กาหนดกรอบคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร กาหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดทารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครู โรงเรียนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ดาเนินการจนจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณลัยทุกสาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละดาเนินการจัดทาหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ ฉบับย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ มีความเหมาะสมต่อ
การพัฒ นานักเรีย นผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วย
คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
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สารบัญ
เรื่อง
รายวิชา ศาสนศึกษาและหลักธรรมสาหรับชีวิต
รายวิชา หน้าที่พลเมือง
รายวิชา เศรษฐศาสตร์
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 1
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1
รายวิชา การบูรณาการความรู้ 1
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 2
รายวิชา ประวัติศาสตร์โลก
รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2
รายวิชา มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 3
รายวิชา ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
รายวิชา การบูรณาการความรู้ 2
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 4
รายวิชา ทักษะชีวิต

หน้า
(รหัส ส 30101)
(รหัส ส 30102)
(รหัส ส 30103)
(รหัส ส 30204)
(รหัส ส 30104)
(รหัส ส 30202)
(รหัส ส 30205)
(รหัส ส 30105)
(รหัส ส 30106)
(รหัส ส 30107)
(รหัส ส 30206)
(รหัส ส 30108)
(รหัส ส 30203)
(รหัส ส 30207)
(รหัส ส 30201)

4
20
49
62
70
ไม่มี
81
88
100
ไม่มี
109
117
ไม่มี
125
ไม่มี
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมสาหรับชีวิต
จานวน 1.0 หน่วยกิต
2 คาบ/สัปดาห์
เวลา 40 คาบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญและหลักการของพระพุทธศาสนา (อิสลาม คริสต์ หรือศาสนาที่ตนนับถือ) ลักษณะของ
สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธประวัติ : พระพุทธเจ้าใน
ฐานะเป็ น มนุ ษย์ ผู้ ฝึ ก ตนได้อย่ างสู งสุ ด (การตรั ส รู้) การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธี ส อนและการเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนาตามแนวพุท ธจริ ย า พุท ธประวั ติด้ านการบริ ห ารและการธ ารงรัก ษาพระพุท ธศาสนา
หลักการทางพระพุทธศาสนามี ข้อปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง มี ลักษณะ
ประชาธิปไตย พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา การฝึกตนไม่ให้ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ : ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ โลกธรรม 8 จิต, เจตสิก
สมุทัย : นิยาม 5 มิจฉาวณิชชา 5 ปฏิจจสมุปบาท นิโรธ : ภาวนา 4 นิพพาน มรรค : พละ 5
อุบาสกธรรม 5 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ไตรสิกขา เบญจศีล เบญจธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ
เรื่อง : สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยา สันโดษ ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอ
จิตเกษม ความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ บรรลุนิพพาน สัปปุริสธรรม 7
พรหมวิหาร 4 แ ล ะ ทิศ 6
ศึกษาวิเคราะห์ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 สวดมนต์แผ่เมตตา ฝึกกระบวนการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 1.แบบสามัญลักษณะ 2.แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 3. แบบแยกแยะส่วนประกอบ
4.แบบวิภัชชวาท
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ศึกษาพระไตรปิฏกโดยสังเขป
วิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต (จิตฺต ทนฺต สุขาวห, น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ, นตฺถิ โลเก อนินฺทิ
โต, โกธ ฆตฺวา สุข เสติ , ปฏิรู ปการี ธุรวา อุฎฺฐาตาวินฺทเต ธน , วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา ,
สนฺตฏฺฐี ปรม ธน, อิณาทาน ทุกข โลเก, ราชา มุข มนุสฺสาน พระราชาเป็นประมุขของประชาชน,
สติ โลกสฺมิ ชาคโร, นตฺถิ สนฺติปร สุข, นิพฺพาน ปรม สุข )
ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ศึกษาหลักการสาคัญของศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาอื่นๆ วิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
เพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระรัตนตรัยคือ พุทธะ ธรรมะ สังฆะ เข้าใจหลักอริยสัจ 4 เป็นคน
มีเหตุผลมองโลกตามความเป็นจริง พุทธศาสนิกชนที่ดี ผู้นาที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ เข้าถึงธรรมะของ
ผู้เจริญ (อริยวัฑฒิ 5 : ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) เข้าใจตนเองและผู้ อื่น เข้าใจวิถีพุทธและสามารถใช้
ความรู้ออกแบบการเรียนรู้ด้านจริยธรรมของตนเองได้ตลอดชีวิต อยู่ร่วมกันในความแตกต่างได้อย่างมีความ
สงบสุข
ผลการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 1.1 ม.4 -6 /1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19,
20 ,21 ,22
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ
2. วิเคราะห์ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
3. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธารงรักษาศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กาหนด
6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
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7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและ
โลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
11. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
12. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาตามที่ตนนับถือ
14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง การดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
มหาชนกชาดก มโหสถชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
15. วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
และการเผยแผ่
16. เชื่อมั่นต่อผลของการทาความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกดาเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และกาหนด
เปูาหมาย บทบาทการดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์
17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
18. ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวกาหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
21. วิเคราะห์ ห ลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่ว มกันอย่างสั นติสุ ขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่ งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสาคัญของการทาความดีต่อกัน
22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

7

มาตรฐาน ส 1.2 ม.4-6/1-5
1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง
2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
4. วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญ ของศาสนาที่
ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
5. วิเคราะห์ความจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
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3. กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัป
คาบ
ดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 - ปฐมนิเทศรายวิชา
พระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต
- ทดสอบก่อนเรียน

1

2

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
เข้าใจความสำคัญและ
การจัดการเรียนการ
สอน วิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
แบบบรรยาย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

PowerPoint
แจ้งผลการ
เรียนรู้ที่
คาดหวัง
- เอกสาร
ประกอบ เรื่อง
การวัดและ
ประเมินผล
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2 ความรู้พนื้ ฐานทางศาสนา 1.วิเคราะห์ความหมาย
สังคมชมพู และความสำคั
ฝึกบริหารจิญ
ตเจริ
ของศาสนา
ญ
- เอกสาร
- ที่มาของศาสนา
ทวีป และคติความเชื่อ ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง ประกอบการ
- องค์ประกอบของศาสนา ทางศาสนาสมัยก่อน
สมาธิอย่างน้อย
เรียน
พระพุทธเจ้า หรือ
3 นาที
- PowerPoint :
สังคมสมัยของศาสดาที่ 1. กระบวนการสืบเสาะ เรื่อง ความรู้
ตนนับถือ
ทาง วิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานทาง
(Scientific Inquiry)
ศาสนา
2. ทาแบบทดสอบก่อน - แบบทดสอบ
เรียน
หลังเรียน
3. การสร้างผังความคิด
3-4 พระพุทธศาสนา
2. วิเคราะห์
ฝึกบริหารจิตเจริญ
1. เอกสาร
- พุทธประวัติโดยสังเขป พระพุทธเจ้าในฐานะ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง ประกอบการ
เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
สมาธิอย่างน้อย
เรื่อง พุทธประวัติ
อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ 3 นาที
การก่อตั้ง วิธีการสอน 1. การตั้งคาถาม
2. Power Point
และการเผยแผ่
2. การสร้างผังความคิด เรื่อง วิธีการสอน
พระพุทธศาสนา
3. แบงกลุม่ ระดม
ของ พระพุทธเจ้า
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ความคิด อภิปรายการ

9

สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

3

5

หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต
- หลักการพัฒนาและ
ปัญญา
- หลักประชาธิปไตย

3

6

หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต
- หลักวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

แก้ปัญหา
3. DVD. พุทธ
4. ทาแบบฝึกหัดทบทวน ประวัติ
4. แบบทดสอบ
หลังเรียน
4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติ ฝึกบริหารจิตเจริญ
1. เว็บไซด์ภาพที่
ทางสายกลางใน
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา หรือ สมาธิอย่างน้อย
ศาสนาพุทธ
แนวคิดของศาสนาที่ตน 3 นาที
2. แบบทดสอบ
นับถือ ตามที่กาหนด
1. การสอนแบบใช้
หลังเรียน
5. วิเคราะห์การพัฒนา กระบวนการใช้ปัญหา
ศรัทธา และปัญญาที่
เป็น ฐาน (Problem
ถูกต้องใน
Base)
พระพุทธศาสนา หรือ 2. การแสดงบทบาท
แนวคิดของศาสนาที่ตน สมมุติ
นับถือ ตามที่กาหนด
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวน
6. วิเคราะห์ลักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
7. วิเคราะห์หลักการ
ของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่กาหนด
7. วิเคราะห์หลักการ
ฝึกบริหารจิตเจริญ
1. เว็บไซด์ภาพที่
ของพระพุทธศาสนากับ ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง เกี่ยวข้องกับ
หลักวิทยาศาสตร์ หรือ สมาธิอย่างน้อย
ศาสนาพุทธ
แนวคิดของศาสนาที่ตน 3 นาที
2.แบบทดสอบ

10

สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
นับถือ ตามที่กาหนด

4

4-7

7

หลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต
- พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การนาหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

8-14 หลักธรรมคาสอน
- หลักคาสอนสำคัญ
- อริยสัจ 4
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
- โลกธรรม 8
- จิต, เจตสิก
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การสอนแบบใช้
กระบวนการใช้ปัญหา
เป็น ฐาน (Problem
Base)
2. การแสดงบทบาท
สมมุติ
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวน
8. วิเคราะห์การฝึกฝน ฝึกบริหารจิตเจริญ
และพัฒนาตนเอง การ ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
พึ่งตนเอง และการมุ่ง สมาธิอย่างน้อย
อิสรภาพใน
3 นาที
พระพุทธศาสนา หรือ 1. การสอนแบบใช้
แนวคิดของศาสนาที่ตน กระบวนการใช้ปัญหา
นับถือตามที่กาหนด
เป็น ฐาน (Problem
11.วิเคราะห์
Base)
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. การแสดงบทบาท
พอเพียงและการพัฒนา สมมุติ
ประเทศแบบยั่งยืน
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวน
หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
13. วิเคราะห์หลักธรรม ฝึกบริหารจิตเจริญ
ในกรอบ อริยสัจ 4 ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
หรือหลักคาสอนของ
สมาธิอย่างน้อย
ศาสนาที่ตนนับถือ
3 นาที
15. วิเคราะห์คุณค่า
1. การสอนแบบใช้
และความสาคัญของ
กระบวนการใช้ปัญหา
การสังคายนา
เป็น ฐาน ( Problem

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
หลังเรียน

1. เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาพุทธ
2.แบบทดสอบ
หลังเรียน

1. Power Point
สถานการณ์
2. แบบบันทึก
สถานการณ์
ปัญหา
3. แบบฝึกหัด
4.www.dhamm
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สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้
หลักธรรม
- นิยาม 5
- ปฏิจจสมุปบาท
- มิจฉาวณิชชา 5
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- ภาวนา 4
- นิพพาน
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- พละ 5
- อุบาสกธรรม 5
- ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4
มงคลชีวิต 38 ประการ
- สงเคราะห์บุตร
- สงเคราะห์ภรรยา
- สันโดษ
- ถูกโลกธรรมจิต
ไม่หวั่นไหว
- จิตไม่เศร้าโศก
- จิตไม่มัวหมอง
- จิตเกษม
- ความเพียร
เผากิเลส
- ประพฤติ
พรหมจรรย์
- เห็นอริยสัจ
- บรรลุนิพพาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
พระไตรปิฎก หรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่

กิจกรรมการเรียนรู้
Base)
2. ทาแบบฝึกหัด
ทบทวน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
athai.org

12

สัป
คาบ
ดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
8 15- ชาดก
16
- เวชสันดรชาดก
- มหาชนกชาดก
- มโหสถชาดก

9

10

17- ศาสนสาวก
18 ศาสนสาวกที่สำคัญ
- พระอานนท์
- นางปฏาจาราเถรี
- หมอชีวกโกมารภัจจ์
- ดร.บาบาสาเหบ
เอ็มเบดการ์

1920

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

14. วิเคราะห์ข้อคิด
และแบบอย่าง ข้อคิด
ในชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกตัวอย่าง
ตามที่กาหนด

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. กระบวนการกลุ่ม
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์
3. การทาแบบทดสอบ
หลังเรียน
14. วิเคราะห์ข้อคิดและ ฝึกบริหารจิตเจริญ
แบบอย่าง การดาเนิน ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
ชีวิตจากประวัติสาวก สมาธิอย่างน้อย
ชาดก เรื่องเล่า และ 3 นาที
ศาสนิกชนตามที่
1. กระบวนการกลุ่ม
กาหนด
2. ทักษะการคิด
3. บทบาทสมมติ

สอบกลางภาคเรียน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. DVD.ศาสนา
พุทธ
2. แบบทดสอบ
หลังเรียน

1. PowerPoint
พระสงฆ์ไทย
2. DVD
เรื่องหมอชีวก
โกมารภัจจ์
พระเวสสันดร
ชาดก
3. ใบงานการ
เขียนMind
Mapping
4.www.dhamm
athai.org
5.www.dhamm
ajak. net
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สัป
คาบ
ดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11 21 การบริหารจิตตาม
หลักสติปัฏฐาน4
- ความหมาย
- ความสาคัญ
- ประโยชน์

11

22

การบริหารจิตตามหลัก
อนุสติ10
- พุทธานุสติ
- ธัมมานุสติ
- สังฆานุสติ
- ศีลานุสติ
- จาคานุสติ
- เทวตานุสติ
- มรณัสติ
- กายคตานุสติ
- อาณาปนสติ
- อุปสมานุสติ

12

23- การเจริญปัญญาตามหลัก
24 โยนิโสมนสิการ
1. วิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น ฝึกบริหารจิตเจริญ
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
ด้วยการพัฒนาจิตและ สมาธิอย่างน้อย
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี 3 นาที
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 1. กระบวนการกลุ่ม
หรือการพัฒนาจิตตาม 2. ทักษะการคิด
แนวทางของศาสนาที่
วิเคราะห์
ตนนับถือ

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน
2. PowerPoint
เรื่องสติปัฏฐาน

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา
และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. กระบวนการกลุ่ม
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน
2. PowerPoint
เรื่องอนุสสติ 10

19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น ฝึกบริหารจิตเจริญ
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
ด้วยการพัฒนาจิตและ สมาธิอย่างน้อย 3 นาที
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน
2. PowerPoint
เรื่องโยนิโส
มนสิการ
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สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

13

2526

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

2. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน
3. วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ
4. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

คิดแบบโยนิโสมนสิการ 1. กระบวนการกลุ่ม
หรือการพัฒนาจิตตาม 2. ทักษะการคิด
แนวทางของศาสนาที่
วิเคราะห์
ตนนับถือ
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา
และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปฏั
ฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

พุทธศาสนสุภาษิต
- จิตฺต ทนฺต สุขาวห
จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้
- น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา
ทสฺสยนฺติ
บัณฑิตย่อมไม่แสดง
อาการขึ้นๆลงๆ
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
- โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่
เป็นสุข

13. วิเคราะห์หลักธรรม ฝึกบริหารจิตเจริญ
1. แบบทดสอบ
ในกรอบ อริยสัจ 4
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง หลังเรียน
หรือหลักคาสอนของ
สมาธิอย่างน้อย
ศาสนาที่ตนนับถือ มี
3 นาที
ทักษะและสามารถนา
1. กระบวนการกลุ่ม
หลักธรรมทาง
2. ฝึกปฏิบัติ
พระพุทธศาสนาไป
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาสังคม

- ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา
วินฺทเต ธน
คนขยันเอาการเอางาน
กระทาเหมาะสม
ย่อมหาทรัพย์ได้
- วายเมถว ปุริโส

15

สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
เกิดเป็นคนควร
จะพยายามจนกว่า
จะประสบความสาเร็จ

-

-

-

-

1416

2732

- สนฺตุฎฺฐี ปรม ธน
ความสันโดษเป็น
ทรัพย์อย่างยิ่ง
อิณาทาน ทุกฺข โลเก
การเป็นหนี้เป็นทุกข์
ในโลก
ราชา มุข มนุสฺสาน
พระราชาเป็นประมุข
ของประชาชน
สติ โลกสฺมิ ชาคโร
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก
นตฺถิ สนฺติปร สุข
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ
ไม่มี
นิพฺพาน ปรม สุข
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
ศาสนพิธี
- มารยาทชาวพุทธและ
หลักการปฏิบตั ิตน ในศาสน
พิธีสำคัญ เช่น การบูชาพระ
รัตนตรัย การอาราธนาศีล
อาราธนาธรรม อาราธนา

2. ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ
3. แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะหรือแสดงตน

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. การสอนแบบใช้
กระบวนการใช้ปัญหา

1. เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยว ข้องกับ
ศาสนาพุทธ
2. แบบทดสอบ
หลัง เรียน
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สัป
คาบ
ดาห์
ที่
ที่

17

33

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

พระปริตร การแผ่เมตตา
การถวายสังฆทาน
การกรวดน้า เป็นต้น
- พิธีบรรพชา/อุปสมบท
คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชา/
อุปสมบทเครื่องอัฏฐบริขาร
ประโยชน์ของการบรรพชา
และคุณค่าและประโยชน์
ของศาสนพิธีอุปสมบท
- บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี

เป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

เป็น ฐาน (Problem
Base)
2. การแสดงบทบาท
สมมุติ
3. ทาแบบฝึกหัดทบทวน

วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- วันวิสาขบูชา
- วันมาฆบูชา
- วันอาสาฬหบูชา

4. วิเคราะห์หลักธรรม
คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสาคัญทางศาสนา
และเทศกาลที่สาคัญ
ของศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. กระบวนการกลุ่ม
2. ฝึกปฏิบัติ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

1. แบบทดสอบ
หลังเรียน
2. เว็บไซด์ภาพที่
เกี่ยวข้องกับ
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
3. VCD วันสาคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา
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สัป
คาบ
ดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
19 38 การนาหลักธรรมมาใช้ในการ
ดารงชีวิต
- ความสำคัญของ
ศาสนาที่มีตอ่ การ
ดารงชีวิตมนุษย์
- การประสานความร่วมมือ
ระหว่างต่างศาสนาในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาสังคม

20

3940

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
21.วิเคราะห์หลักธรรม
สาคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของ
ศาสนาอื่นๆและชักชวน
ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคคลอื่นเห็น
22.เสนอแนวทางการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือของทุกศาสนา
ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม
ความสาคัญของการทา
ความดีต่อกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกบริหารจิตเจริญ
ปัญญาใช้อานาปานสตินั่ง
สมาธิอย่างน้อย
3 นาที
1. กระบวนการกลุ่ม
2. ทักษะการคิด
วิเคราะห์
3. การสร้างผังความคิด

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. คอมพิวเตอร์ใช้
เสนอ
PowerPoint
2. แบบทดสอบ
หลัง เรียน
3.สื่อ you tube
ศาสนา

สอบปลายภาคเรียน

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต ส30101 มีแผนการประเมินผลดังนี้
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 70 : 30
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค = 20 + 30 + 20
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค) 40 คะแนน
รายการ

รูปแบบของงาน

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

โครงงานคุณธรรมความรู้

กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 8

10

Mind map การนาหลักธรรมไปใช้ในการ
ดารงชีวิต/สรุป

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

ส่งในคาบเรียน

5

การทดสอบหลังเรียน

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 9

ส่งในคาบเรียน

5

มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี

กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 14

-

10

การพัฒนาตนเอง

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 19

5

การทดสอบหลังเรียน

เดี่ยว

สัปดาห์ที่ 19

ส่งในคาบเรียน

5

4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค กำหนดสอบกลางภาค เนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง
ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน
สาระการเรียนรู้

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

หลักการทาง
พระพุทธศาสนา
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

ปรนัยชนิดเลือกตอบ
1 0 ข้อ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ
20 ข้อ

5 คะแนน

-

-

5 คะแนน

10 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

5 คะแนน

15 คะแนน

ชาดกและพุทธสาวก
พุทธสาวิกา

ปรนัยชนิดเลือกตอบ
1 0 ข้อ

5 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

5 คะแนน

10 คะแนน

20 คะแนน

2 ข้อ

รวมทั้งสิ้น

40 ข้อ

10 คะแนน

รวมคะแนน

30 คะแนน
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4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
การสอบปลายภาค เนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
สาระการเรียนรู้

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ

คะแนน

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

รวมคะแนน

การบริหารจิตและ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ

5 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

4 คะแนน

9 คะแนน

เจริญปัญญา
พุทธศาสนสุภาษิต

10 ข้อ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ

3 คะแนน

-

-

3 คะแนน

ศาสนพิธี

ปรนัยชนิดเลือกตอบ

5 คะแนน

อัตนัย 1 ข้อ

4 คะแนน

9 คะแนน

ศาสนาอื่น ๆ

10 ข้อ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ

5 คะแนน

-

-

5 คะแนน

-

-

อัตนัย 1 ข้อ

4 คะแนน

4 คะแนน

36 ข้อ

18 คะแนน

3 ข้อ

12 คะแนน

30 คะแนน

(คริสต์ ,อิสลาม)
10 ข้อ
การนาหลักธรรมมาใช้
ในการดารงชีวิต
รวมทั้งสิ้น
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส30102 หน้าที่พลเมือง
จานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม โครงสร้าง องค์ประกอบ สถาบัน
ทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
สู่สังคมโลก การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ดีงามและไม่ขัดกับวัฒนธรรมไทย
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปัจจุบัน
ของสั งคมไทยและระบอบการเมืองการปกครองของสั งคมโลก ศึกษารั ฐ ธรรมนูญ ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย ปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ได้
อย่างถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ ม และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โครงสร้างและองค์ประกอบของสถาบันทางสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม เห็นความสาคัญของสถาบันหลักของสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่
สังคมโลก สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองของไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็ น ประมุข เปรี ย บเทีย บระบอบการเมืองการปกครองโลก รัฐ ธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของ
การเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักในความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เห็น
ความสาคัญในนโยบายการประสานประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อดารงอยู่ในสังคมโลกอย่าง
สันติ
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2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.4-6/1-5
มาตรฐาน 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ส 2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิ บัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก
ส 2.1 ม.4-6/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา
ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
ส 2.2 ม.4-6/1-4
มาตรฐาน 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษาไว้
ซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข
ส 2.2 ม.4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่ความเข้าใจ และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
ส 2.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ความสาคัญและ ความจาเป็นที่ต้องธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส 2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
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3. กาหนดการสอน
คาบ
สัปดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม PowerPoint เรื่อง
กิจกรรมการเรียนรู้

-ตัวชี้วัด

เกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชา การเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา

-สาระการเรียนรู้

หน้าที่พลเมือง

- ครูและนักเรียนร่วมกัน

หน้าที่พลเมือง ส

-วิธีการเรียนการสอน

2. เข้าใจภาระหน้าที่

ศึกษาแผนการจัดการ

30102

-การวัดและ

นักเรียนที่ต้องปฏิบัติและ

เรียนรู้ฉบับย่อ เกี่ยวกับ

- แหล่งเรียนรู้ค้นคว้า

ประเมินผล

ส่งตามกาหนดเวลาได้

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การ

3. เข้าใจกระบวนการจัด

เรียนรู้ กระบวนการ

การเรียนรู้และการวัดผล

เรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลได้

ประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระ - แบบทดสอบก่อน

4. เสนอให้เรียนรู้แหล่ง

งาน

เรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติม

- นักเรียนอภิปราย/

เพิ่มเติม
- เอกสารประกอบ
การเรียน
– หลังเรียน
- ตัวอย่างเว็บไซต์ที่

เสนอแนะ ข้อตกลงใน

สาคัญที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอน

กับรายวิชาหน้าที่

- นักเรียนทดสอบก่อน

พลเมือง

เรียนเพื่อวัดความรู้

- ภาระงานและแบบ

พื้นฐาน

การวัดและ

เทคนิค/วิธีการสอน

ประเมินผล

การเรียนรู้สร้างแผนผัง
ความคิด (Concept
Mapping)
- การคิด
- การจัดระบบความคิด
ของตนให้ชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ์
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สัปดาห์
1

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
2 มนุษย์กับสังคม

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสารประกอบ

- สังคมวิทยา

วิเคราะห์ความสาคัญของ

การเรียนรู้

การเรียนเรื่อง

- ความต้องการของ

โครงสร้างทางสังคม

- นักเรียนศึกษาแนวคิด

มนุษย์กับสังคม

มนุษย์

การขัดเกลาทางสังคม

ของนักปรัชญาทางสังคม - แบบฝึกปฏิบัติ

และการเปลี่ยนแปลงทาง

วิทยา

สังคม

จากสื่อต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักเรียนวิเคราะห์

1. บอกความหมายและ

แนวคิดเพื่อสรุปความรู้

ความสาคัญของสังคม

เกี่ยวกับความหมายและ

มนุษย์

ความสาคัญของสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้

2. วิเคราะห์ความต้องการ มนุษย์
ของสังคมมนุษย์

- นักเรียนอภิปรายความ
ต้องการและความสาคัญ

3. เห็นความสาคัญของ

ของการอยู่ร่วมกันใน

การอยู่ร่วมกันในสังคม

สังคมมนุษย์

มนุษย์

เทคนิค/วิธีการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Leaning)
- การนาความคิด
ประสบการณ์
การสื่อสารปฏิสัมพันธ์
กระบวนการกลุ่ม มีส่วน
ร่วมในการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหรือปฏิบัติ
จนได้ข้อสรุป

- PowerPoint เรื่อง
มนุษย์กับสังคม
- รายงานการค้นคว้า
ทางอินเตอร์เน็ต
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สัปดาห์
2-3

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
3-5 โครงสร้างทางสังคม
- กลุ่มสังคม
- การจัดระเบียบทาง
สังคม
- สถาบันทางสังคม
องค์ประกอบของ
สังคมไทย

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม
และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม

กิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษา
องค์ประกอบของ
โครงสร้างทางสังคมจาก
ข่าว/กรณีตัวอย่าง
- นักเรียนสรุป
ความหมายของโครงสร้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ทางสังคมและ
1. บอกความหมายของ
องค์ประกอบของ
โครงสร้างทางสังคม และ สังคมไทย
องค์ประกอบของ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
สังคมไทย
สถาบันทางสังคม
2. วิเคราะห์ความสาคัญ - นักเรียนจัดปูายนิเทศ
ของโครงสร้างทางสังคม เกี่ยวกับสถาบันทางสังคม
และองค์ประกอบของ
และอภิปราย/นาเสนอ
สังคมไทย
และร่วมแลกเปลี่ยน
3. ปฏิบัติตนตามบทบาท เรียนรู้ผลงานกลุ่ม
หน้าที่ตามโครงสร้างทาง - ครูและนักเรียนร่วมกัน
สังคมได้อย่างเหมาะสม
สรุปความรู้เกี่ยวกับ
ความสาคัญและแนว
ทางการปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ตาม
โครงสร้างทางสังคม
- นักเรียนสรุปความรู้ลง
ในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การตั้งคาถาม
(Questioning)
- กระบวนการคิด

-

-

-

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง
โครงสร้างทาง
สังคม และ
องค์ประกอบของ
สังคม
เอกสารประกอบ
การอภิปราย
แบบฝึกปฏิบัติ
ข่าวและตัวอย่าง
องค์ประกอบทาง
สังคม
ภาพสถาบันต่างๆ
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบัน
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สัปดาห์

3-4

คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

6-7 การจัดระเบียบทาง
สังคม
- ความหมาย , สาเหตุ
- องค์ประกอบของ
การจัดระเบียบทาง
สังคม
1) บรรทัดฐานทาง
สังคม
2) สถานภาพทาง
สังคม
3. บทบาทของ
สังคม
4. การควบคุมทาง
สังคม

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของการจัด
ระเบียบทางสังคมได้
2. ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
บรรทัดฐานทางสังคม
สถานภาพ บทบาท และ
การควบคุมทางสังคม
3. วิเคราะห์ความสาคัญ
และความจาเป็นที่จะต้อง
มีการจัดระเบียบทางสังคม
ได้
4. ตะหนักถึงความสาคัญ
และปฏิบัติตนต่อบทบาท
หน้าที่ตามสถานภาพของ
ตนเองในฐานะสมาชิกของ
สังคม

กิจกรรมการเรียนรู้
- การตีความ
- การไตร่ตรอง
- การถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ เรียนรู้จาก
คิดเพื่อสร้างข้อคาถาม
และคาตอบด้วยตัวเอง
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษากรณี
ตัวอย่าง
จากสื่อต่างๆ เพื่อ
วิเคราะห์
บรรทัดฐานทางสังคม
ประเภทต่างๆ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดง
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
บรรทัดฐานทางสังคม
สถานภาพ บทบาท และ
การควบคุมทางสังคม
- นักเรียนอภิปราย/
นาเสนอผลงานกลุ่ม
- นักเรียนสรุปความรู้ใน
รูปแบบแผนผังความคิด
และแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มใหญ่
(Whole – Class
Discussion)
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง การจัด
ระเบียบทางสังคม
- PowerPoint เรื่อง
การจัดระเบียบทาง
สังคม
- PowerPoint เรื่อง
บรรทัดฐานทาง
สังคม
- แบบฝึกปฏิบัติ
- การแสดงบทบาท
สมมุติแผนผัง
ความคิด
- แบบทดสอบ
- หนังสือหน้าที่
พลเมืองของ ดร.ชู
วงศ์ ฉายะบุตร
- หนังสือหน้าที่
พลเมืองของ ร.
ศ.ธนัช ทันโตภาส
และคณะ
- แบบฝึกปฏิบัติ
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คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
การสรุปความ มีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น มี
บทบาทมีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อความรู้
การอภิปรายกลุ่มย่อย
(Small – Group
Discussion)
- กระบวนการกลุ่ม
- การวางแผน
- การแก้ปัญหา
- การตัดสินใจ
- ความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง
- การสื่อสาร
- การประเมินผลงาน
- การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้
- รับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของ ตนเองใน
ฐานะผู้นากลุ่มหรือ
สมาชิกกลุ่มทั้งใน
บทบาทการทางานและ
บทบาทเกี่ยวกับการ
รวมกลุ่ม ในการสร้าง
ข้อความรู้หรือผลงาน
กลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
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4

คาบ
ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู้
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
8 การขัดเกลาทางสังคม ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความสาคัญ
และจุดมุ่งหมายของการ
ขัดเกลาทางสังคม
2. นาเสนอและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ขัดเกลาทางสังคม
3. เห็นความสาคัญของ
การ
ขัดเกลาทางสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษากรณี
ตัวอย่างการขัดเกลาทาง
สังคม จากสื่อต่างๆ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดง
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับ
กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมในรูปแบบต่างๆ ที่
แตกต่างกัน
- นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็น สรุปความสาคัญ
และจุดมุ่งหมายของการ
ขัดเกลาทางสังคมเป็นผัง
ความคิดหรือในแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
กรณีศึกษา(Case Study)
- การค้นคว้าหาความรู้
- การอภิปราย
- การวิเคราะห์
- การแก้ปัญหา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อภิปราย
เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหา
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
- ความรู้สึก
- การวิเคราะห์ ได้ทดลอง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- ข่าวตัวอย่าง
การศึกษาเกี่ยวกับ
การขัดเกลาทาง
สังคม
- แบบฝึกปฏิบัติ
รายงานการค้นคว้า
ทางอินเตอร์เน็ต
- บทบาทสมมุติ
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
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5

คาบ
ที่

9

สาระการเรียนรู้

สังคมไทย
- สังคมเมือง
- สังคมชนบท

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

แสดงพฤติกรรมต่างๆ ใน
สถานการณ์ที่จาลอง
ใกล้เคียงสถานการณ์จริง
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2 แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ความสาคัญของ การเรียนรู้
โครงสร้างทางสังคม
- นักเรียนศึกษาลักษณะ
การขัดเกลาทางสังคม
สังคมไทยจากสื่อต่างๆ
และการเปลี่ยนแปลงทาง - นักเรียนแบ่งกลุ่มวาด
สังคม
ภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
สังคมไทยในอดีต ปัจจุบัน
1. บอกความหมายของ
และอนาคต
สังคมไทยได้
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
2. อธิบายลักษณะของ
กลุ่มและร่วมอภิปราย
สังคมไทยได้
เปรียบเทียบลักษณะ
3. เห็นคุณค่าและ
สังคมเมืองและสังคม
ความสาคัญของสังคมไทย ชนบทของไทย
- ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ลงในแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
กรณีศึกษา (Case
Study)
- การค้นคว้าหาความรู้
- การอภิปราย
- การวิเคราะห์
- การแก้ปัญหา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์
อภิปรายเพื่อสร้างความ
เข้าใจแล้วตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- PowerPoint เรื่อง
สังคมไทย
- เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง
สังคมไทย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แบบทดสอบก่อน
เรียน
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5-6

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
10- การเปลี่ยนแปลงทาง
11 สังคม
- ความหมาย
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและ
ความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
3. เห็นความสาคัญและ
ปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
ปัจจุบันได้

กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษาสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย
จากสื่อต่างๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความหมายและ
ความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
ด้านต่างๆ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลง
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุ่ม
- ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมลง
ในแบบฝึกปฏิบัติหรือ
แผนผังความคิด
เทคนิค/วิธีการสอน
กรณีศึกษา (Case Study)
- การค้นคว้าหาความรู้
- การอภิปราย
- การวิเคราะห์
- การแก้ปัญหา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อภิปราย
เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบก่อน
เรียน
- เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
- PowerPoint เรื่อง
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
เรื่องปัญหาสังคม
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
- แบบทดสอบในการ
แก้ปัญหา
- บทบาทสมมุติ
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
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6-7

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
12- แนวโน้มทาง
13 สังคมไทยในอนาคต
และปัญหาสังคมไทย

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์แนวโน้ม
สังคมไทยในอนาคตและ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย
ในปัจจุบัน
2. เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้
3. มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคมและเสนอแนะ
วิธีการแก้ปัญหาได้

กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนศึกษารูปแบบ
การแก้ปัญหาด้วยแผนผัง
ก้างปลา
- นักเรียนชมวีดีทัศน์/
วิเคราะห์ตัวอย่างปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย
กลุ่มละ 1 ประเด็น จัดทา
ในรูปแบบแผนผังก้างปลา
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุ่ม
- นักเรียนร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสังคมไทยลง
ในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การเรียนรู้การแก้ปัญหา
(Problem-solving)
- การศึกษาค้นคว้า
- การวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเมินค้น
ข้อมูล
- การลงข้อสรุป
- การแก้ปัญหา
ศึกษาแก้ปัญหาอย่างเป็น
กระบวนการและฝึก
ทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- ตัวอย่างปัญหาสาคัญ
ในสังคมไทย
- วีดีทัศน์สังคมไทยใน
ปัจจุบัน
- แบบฝีกทักษะ
- แผนผังความคิด
- ข่าว
- แบบฝึกปฏิบัติ
- รายงานการค้นคว้า
จากอินเตอร์เน็ตเรื่อง
ปัญหาสังคม

31

สัปดาห์

7-8

คาบ
ที่

1415

สาระการเรียนรู้

วัฒนธรรม
- ความหมาย
- ประเภท
- วัฒนธรรมไทย
- อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มี
ผลต่อวัฒนธรรมไทย
- การเลือกรับ
วัฒนธรรมไทย
- การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเองการเรียนแบบ
สร้างแผนผัง
ความคิด (Concept
Mapping)
- การคิด
- การจัดระบบความคิด
จัดระบบความคิดของตน
ให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/5 แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ความจาเป็นที่
การเรียนรู้
ต้องมีการปรับปรุง
- นักเรียนศึกษา
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยจากสื่อ
วัฒนธรรมไทยและเลือก ต่างๆ เช่น
รับวัฒนธรรมสากล
วีดีทัศน์ เรื่อง วัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ไทยจากรายการ
1. บอกความหมายและ
วัฒนธรรมชุบแปูงทอด
ประเภทของวัฒนธรรมได้ ใน youtube
2. วิเคราะห์อิทธิพลของ - ร่วมกันสรุปความหมาย
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผล และความสาคัญของ
ต่อการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
- นักเรียนยกตัวอย่าง
3. ตะหนักในคุณค่าและ วัฒนธรรมไทยมาคนละ 1
ความสาคัญของวัฒนธรรม ตัวอย่างไม่ซ้ากัน
ไทยและเลือกรับ
- นักเรียนจับคู่วิเคราะห์
วัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่ขัด อิทธิพลของต่างชาติที่มี
ต่อวัฒนธรรมที่ดีงามและ ต่อการสร้างสรรค์
อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย วัฒนธรรมไทยประเภท
ต่างๆ ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
- นักเรียนเสนอแนะ
วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสารประกอบ
การเรียน เรื่อง
วัฒนธรรม
- PowerPoint เรื่อง
วัฒนธรรม
- แบบฝึกปฏิบัติ
- บัตรคาสั่ง
- หนังสือวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของ
ไทยโดยวิเชียร รัก
การ
- รายงานการค้นคว้า
จากอินเตอร์เน็ต
- เอกสารประกอบการ
เรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
- สมุดข่าวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม
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คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
ไทยให้ยั่งยืน
- นักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทยโดยจัดทาเป็นสมุด
ข่าว
เทคนิค/วิธีการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม (Participatory
Learning)
- การนาเสนอความคิด
ประสบการณ์
- การสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์
กระบวนการกลุ่ม มีส่วน
ร่วมในการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหรือปฏิบัติ
จนได้ข้อสรุป
การเรียนการสอบแบบ
บูรณาการ แบบ
Shoreline Method
- การค้นคว้าหาความรู้
- การสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง
- ทักษะทางสังคม
- กระบวนการกลุ่ม
- การสื่อสาร
- การแก้ปัญหา มีส่วน
ร่วมในการเรียนทั้งด้าน
ร่างกายจิตใจและการ
คิด ดาเนินการเรียน

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

33

สัปดาห์

8-9

คาบ
ที่

1617

สาระการเรียนรู้

พลเมืองดี
- การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี
- บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองดี
- แนวทางการปฏิบัติ
ตนของพลเมืองดี

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะห์ความสาคัญและ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบาทหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองดี
2. วิเคราะห์แนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
3. เห็นความสาคัญของ
การปฏิบัติตนตาม
สถานภาพในฐานะ
พลเมืองของ สังคมไทย
และสังคมโลก

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

ด้วยตนเองทั้งใน
ห้องเรียนและ
สถานการณ์จริง ศึกษา
ปฏิบัติด้วยตนเองทุก
เรื่อง ร่วมแรงร่วมใจ
ด้วยความเต็มใจ
แนวทางการจัดกิจกรรม - ตัวอย่างสถานการณ์
การเรียนรู้
จาลองที่กาหนด
- นักเรียนชมคลิปวีดีโอ - แบบฝึกปฏิบัติเรื่อง
เกี่ยวกับพลเมืองดีใน
พลเมืองดี
สังคม
- บทบาทสมมุติ
จากสถานการณ์ต่างๆ
- นักเรียนเขียนเรียงความ
เรื่อง “คนดีของฉัน”
- ครูคัดเลือกเรียงความที่
เขียนได้เหมาะสม 3 เรื่อง
เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิก
ในชั้นเรียน
- นักเรียนอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็นแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
- ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองดีและแนว
ทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี
เทคนิค/วิธีการสอน
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
- การแสดงความคิดเห็น
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9-10

คาบ
ที่

1819

สาระการเรียนรู้

สิทธิมนุษยชน
- ความหมายและ
ความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน
- แนวคิดและหลักการ
ของสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
- การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4
เสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชนได้
2. วิเคราะห์แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน
ได้
3. อธิบายกฎหมาย
มนุษยชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ทั้งใน ประเทศ และระหว่า
ประเทศได้
4. เสนอแนะแนวทางใน
การปกปูองคุ้มครอง
ตนเองและผู้อื่นตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนได้

กิจกรรมการเรียนรู้
- ความรู้สึก
- การวิเคราะห์ ได้
ทดลองแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ ในสถานการณ์
ที่จาลองใกล้เคียง
สถานการณ์จริง
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- นักเรียนวิเคราะห์การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จาก
ข่าวหรือสื่อต่างๆ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนโดยสรุปลง
ในกระดาษปรู๊ฟ
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุ่ม
- ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน โดยใช้
PowerPoint
- นักเรียนสรุปความรู้ลงใน
แบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
1) กระบวนการสืบค้น
(Inquiry Process)
- การศึกษาค้นคว้า
- การเรียนรู้กระบวนการ
- การตัดสินใจ
- ความคิดสร้างสรรค์
ศึกษาค้นคว้าเพื่อสืบค้น
ข้อความรู้ด้วยตนเอง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิความเท่าเทียม
ของชายและหญิง
- เอกสารการเรียน
เรื่อง ความหมาย
และความสาคัญของ
สิทธิมนุษยชน
- แบบทดสอบก่อน
เรียน
- PowerPointเรื่อง
สิทธิมนุษยชน
- แผนผังความคิด
- รายงานการสืบค้น
การค้นคว้าเกี่ยวกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนทั้งไทย
และต่างประเทศ
- เอกสารการเรียน
เรื่องกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน
- ตัวอย่างข่าวเพื่อการ
วิเคราะห์
- วีดีทัศน์เรื่องหลักการ
ของสิทธิมนุษยชน
- แบบฝึกปฏิบัติ
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10
11

12

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
20 ประเมินผลกลางภาค
21- รัฐ
22 - ความหมายของรัฐ
- องค์ประกอบของรัฐ
- รูปแบบของรัฐ

23- ระบบการปกครอง
24

ตัวชี้วัด/
สื่อการสอน/
กิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2 ,ส 2.1 ม.4-6/3, ส 2.1 ม.4-6/4 , ส 2.2 ม.4-6/5
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสารประกอบ
วิเคราะห์ความสาคัญและ การเรียนรู้
การเรียนเรื่องรัฐ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
ศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง “10 และระบอบการ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม อันดับประเทศที่เล็กที่สุด ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี ในโลก” (จาก Youtube) - PowerPoint เรื่อง
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น -อภิปรายซักถามถึงความ รัฐ
ประมุข
- แบบทดสอบก่อนเป็นรัฐของประเทศที่
หลังเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ศึกษาว่ามีองค์ประกอบ
- หนังสือสาระการ
1. บอกความหมายของรัฐ ของความเป็นรัฐครบ
เรียนรู้พื้นฐานสาระ
และรูปแบบของรัฐ
หรือไม่เพราะเหตุใด
2. อธิบายองค์ประกอบ
-นาเสนอ Power Point 2 หน้าที่พลเมือง
กระทรวงศึกษาธิการ
ของรัฐได้
เรื่อง รัฐ
3. ยกตัวอย่างรูปแบบของ -ร่วมกันอภิปรายซักถาม - แบบฝึกปฏิบัติ/การ
รัฐต่างๆ ได้
เกี่ยวกับความเป็นรัฐและ แสดงความคิดเห็น
4. จาแนกรูปแบบของรัฐ องค์ประกอบต่างๆ ของ
ได้
รัฐ
-ร่วมกันจาแนกและ
ยกตัวอย่างรูปแบบของรัฐ
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
เทคนิคการระดมสมอง
(Brainstorming)
- การมีส่วนร่วม
- การแสดงความคิดเห็น
- การแก้ปัญหา
- แสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายในเวลา
รวดเร็ว
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
แนวทางการจัดกิจกรรม - ชุดการสอนเรื่อง
วิเคราะห์ความสาคัญและ การเรียนรู้
รูปแบบของรัฐ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
-อภิปรายซักถามเกี่ยวกับ - บทเรียนสาเร็จรูป
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คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายระบอบการเมือง
การปกครองประเภทต่างๆ
ได้
2. เปรียบเทียบระบอบ
การเมืองการปกครอง
ประเภทต่างๆ ได้
3. เห็นความสาคัญและ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตน
ตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

กิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบการเมืองการ
ปกครองของโลกในยุค
ปัจจุบัน
-ศึกษาเอกสาร สื่อจาก
โปรแกรม Power Point
เรื่อง รูปแบบการเมืองการ
ปกครองของโลกในยุค
ปัจจุบัน
-แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกัน
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การเมืองการปกครองของ
โลกในยุคปัจจุบันและ
สามารถระบุชื่อประเทศ
และรูปแบบการเมืองการ
ปกครองของประเทศนั้น ๆ
-ร่วมกันนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนตาม
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขลงในแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่
ใช้เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบด้วย
- ศูนย์การเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสาเร็จรูป
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-learning

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
PowerPoint เรื่อง
ตัวอย่างรูปแบบรัฐ
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องระบบการเมือง
การปกครอง
- แบบฝึกปฏิบัติ
- ชุดการสอนเรื่อง
การเปรียบเทียบ
ระบอบการเมือง
การปกครอง
ประเภทต่างๆ
- PowerPoint สรุป
เรื่องระบอบ
การเมือง
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13

คาบ
ที่

25

สาระการเรียนรู้

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน
- ที่มาของรัฐธรรม
ฉบับปัจจุบัน
-โครงสร้างและ
ความสาคัญของ
รัฐธรรมนูญ

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

- การตอบคาถาม
- การแก้ปัญหา
- การนความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผล
เรียนรู้ทันที
- การเรียนรู้ตามลาดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเองระดับ
ความรู้ ความสามารถ
ของตน มีการแก้ไขฝึก
ซ้าเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความ
เชี่ยวชาญ
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์ความสาคัญและ การเรียนรู้
ความจาเป็นที่ต้องธารง
-จัดกิจกรรมตอบปัญหา
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
ราชอาณาจักรไทยโดยอาจ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
จัดเป็นเกมตอบปัญหาหรือ
ประมุข
ในรูปแบบตอบปัญหาแบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แข่งขัน
1. อธิบายโครงสร้าง
เทคนิค/วิธีการสอน
ความสาคัญและหลักการ การเรียนแบบสร้างแผงผัง
สาคัญที่กาหนดไว้ใน
ความคิด (Concept
รัฐธรรมนูญ
Mapping)
2. วิเคราะห์บทบัญญัติของ - การคิด
รัฐธรรมนูญในส่วนที่
- การจัดระบบความคิด
เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจ
จัดระบบความคิดของ
อธิปไตย
ตนให้ชัดเจน เห็น
3. เห็นความสาคัญของ
ความสัมพันธ์
รัฐธรรมนูญอันเป็น
- การแข่งขันการตอบ
กฎหมายสูงสุด
ปัญหา

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- วีดีทัศน์เรื่อง
รัฐธรรมนูญไทย
- PowerPoint
คาถามที่ใช้ในการ
แข่งขันการตอบ
ปัญหารัฐธรรมนูญ
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่อง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
- แบบทดสอบก่อนหลังเรียน
- แบบฝึกปฏิบัติแผนผังความคิด
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13-14

คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
26- หลักการสาคัญที่
27 กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
- บทบัญญัติเกี่ยวกับ
รัฐสภาคณะรัฐมนตรี
- ศาล

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะห์ความสาคัญและ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบัญญัติ
เกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
2. วิเคราะห์สาระสาคัญ
บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
3. ยกตัวอย่างการ
ดาเนินงานของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาลได้

กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
- ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนเรื่อง
บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
- แบ่งกลุ่มนักเรียน
ร่วมกันแสดงบทบาท
สมมุติเกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
- ร่วมกันสรุปความรู้ลงใน
ผังความคิดหรือแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบด้วย
- ศูนย์การเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสาเร็จรูป
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-learning
- การตอบคาถาม
- การแก้ปัญหา
- การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผล
เรียนรู้ทันที

-

-

-

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องบทบัญญัติ
เกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และ
ศาล
ศูนย์การเรียน
บทบาทสมมุติ
แบบฝึกปฏิบัติ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
รัฐสภาไทย
ตัวอย่างโจทย์
คาถามที่สาคัญ
เอกสารเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรีชุด
ปัจจุบัน
แผนผังความคิด
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14-15

คาบ
ที่

สาระการเรียนรู้

28- สาระสาคัญต่างๆ ใน
29 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- การเลือกตั้งและ
กระบวนการเลือกตั้ง
- สิทธิเสรีภาพและ
หน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
- การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
วิเคราะห์ความสาคัญและ
ความจาเป็นที่ต้องธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการเลือกตั้ง
กระบวนการเลือกตั้ง สิทธิ
เสรีภาพ หน้าที่ และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองได้
2. วิเคราะห์สาระสาคัญที่
เกี่ยวกับบทบัญญัติที่
เกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
อธิบายกระบวนการ
เลือกตั้งมีส่วนร่วมใน
การเมือง
3. เห็นความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
- การเรียนรู้ตามลาดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเองระดับ
ความรู้ความสามารถ
ของตน มีการแก้ไข ฝึก
ซ้าเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความ
เชี่ยวชาญ
แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
-ร่วมกันอภิปรายซักถาม
เกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา
ปัญหาและอุปสรรค
- ศึกษาเรียนรู้จาก
เอกสารประกอบการเรียน
เรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของ
ประชาชน
หรือ PowerPoint เรื่อง
การเลือกตั้ง
-แบ่งกลุ่มนักเรียนแสดง
บทบาทสมมุติของ
กระบวนการเลือกตั้ง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
รวมถึงกระบวนการ

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพหน้าที่ของ
ประชาชน
- PowerPoint เรื่อง
- การเลือกตั้ง
- หน้าที่ตาม
บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ
- ชุดการสอนเรื่อง
กระบวนการ
เลือกตั้ง
- บทบาทสมมุติ
- บทบาทสมมุติการ
เลือกตั้ง
- ข่าวเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งล่าสุด
- เอกสารประการ
เรียนเรื่องการ
เลือกตั้ง
-

40

สัปดาห์

15-16

คาบ
ที่

30-

สาระการเรียนรู้

องค์กรอิสระ

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ทางการเมือง
4. เป็นแบบอย่างของการ
มีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/4

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เลือกตั้งมีส่วนร่วมใน
การเมืองของประชาชน
-บันทึกลงในแบบฝึก
ปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยี
(Technology-Related
Instruction)
ประกอบด้วย
- ศูนย์การเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสาเร็จรูป
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-learning
- การตอบคาถาม
- การแก้ปัญหา
- การนความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผล
การเรียนรู้ทันที
- การเรียนรู้ตามลาดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามลาดับความรู้
ความสามารถของ
ตนเอง มีการแก้ไข ฝึก
ซ้าเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและความ
เชี่ยวชาญ
แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสาร
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คาบ
สาระการเรียนรู้
ที่
31 และการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
เสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้อานาจรัฐ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบาทของ
องค์กรอิสระ การ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
2. อธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการการ
ตรวจสอบของใช้อานาจ
ของรัฐ
3. วิเคราะห์บทบาทสาคัญ
ขององค์กรอิสระ การ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
4. มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ

กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
-อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร
อิสระในประเทศไทย
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน
เรื่ององค์การอิสระและ
การตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ
- ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
ผลงานของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ร่วมกันสรุปความรู้
เกี่ยวกับองค์กรอิสระ การ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มย่อย
(Small – Group
Discussion)
- กระบวนการกลุ่ม
- การวงแผน
- การแก้ปัญหา
- การตัดสินใจ
- ความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง
- การสื่อสาร
- การประเมินผลงาน
-การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้รับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง

-

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
ประกอบการเรียน
เรื่ององค์การอิสระ
และการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ
PowerPoint เรื่อง
องค์กรอิสระ
แบบฝึกปฏิบัติ
แผนผังความคิด
วีดีทัศน์องค์กร
อิสระที่สาคัญ
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16

คาบ
ที่

32

สาระการเรียนรู้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย
- ความหมาย
- ที่มาและ
ความสาคัญ
- ประเภทของ
กฎหมาย

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ในฐานะผู้นากลุ่มหรือ
สมาชิกกลุ่มทั้งในบทบาท
การทางานและบทบาท
เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ใน
การสร้างข้อความรู้หรือ
ผลงานกลุ่ม
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
การเรียนรู้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -นาเสนอข่าวต่าง ๆ ที่
กับตนเอง ครอบครัว
เกี่ยวข้องกับกฎหมายใน
ชุมชน ประเทศชาติ และ ชีวิตประจาวัน
สังคมโลก
-ให้นักเรียนร่วมกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แยกแยะข่าวต่าง ๆ ที่
1. บอกความหมาย
ได้รับจัดกลุ่มที่คล้ายคลึง
ลักษณะความสาคัญของ กัน สอบถามประเด็น
กฎหมายได้ และประเภท เหตุผลของนักเรียนใน
ของกฎหมายได้
การแบ่งกลุ่มข่าว
2. วิเคราะห์ความสาคัญ - ศึกษาเอกสาร
ของกฎหมายได้ และ
ประกอบการเรียนเรื่อง
ประเภทของกฎหมายได้.
ประเภทของกฎหมาย
3. ปฏิบัติตนตามหลัก
และ กฎหมายที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนควรรู้
ชีวิตประจาวันได้
- ร่วมกันสรุปถึง
ความหมาย ลักษณะ
ความสาคัญของ
กฎหมายได้ และ
ประเภทของกฎหมายได้
ลงในแบบฝึกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่มใหญ่

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง กฎหมาย
- PowerPoint เรื่อง
กฎหมาย
- วีดีทัศน์เรื่องความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย
- หนังสือความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับ กฎหมาย
มานิตย์ จุมปา
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17

คาบ
ที่

33

สาระการเรียนรู้

กฎหมายที่ประชาชน
ควรรู้
- กฎหมายทะเบียน
ราษฎร์
- เกณฑ์ทหาร
- บัตรประชาชน

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

(Whole – Class
Discussion)
- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์
- การตีความ
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
การสรุปความ มีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น มี
บทบาทมีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อความรู้
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
การเรียนรู้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -จัดกิจกรรมตอบปัญหา
กับตนเอง ครอบครัว
กฎหมายที่ประชาชนควร
ชุมชน ประเทศชาติ และ รู้โดยอาจจัดเป็นเกมตอบ
สังคมโลก
ปัญหาหรือในรูปแบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตอบปัญหาแบบแข่งขัน
1. อธิบายกฎหมาย
เทคนิค/วิธีการสอน
ทะเบียนราษฎร์ การ
การจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์ทหาร บัตร
ที่ใช้เทคโนโลยี
ประชาชนwได้
(Technology-Related
2. วิเคราะห์กฎหมาย
Instruction)
ทะเบียนราษฎร์ การ
ประกอบด้วย
เกณฑ์ทหาร บัตร
- เกม/การแข่งขันตอบ
ประชาชน
ปัญหา
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ศูนย์การเรียน
ทะเบียนราษฎร์ การ
- ชุดการสอน
เกณฑ์ทหาร บัตร
- บทเรียนสาเร็จรูป

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง ประเภท
ของกฎหมาย
- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่อง กฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู้
- วีดีทัศน์เรื่องการ
เกณฑ์ทหาร
- PowerPoint เรื่อง
ประเภทของ
กฎหมาย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แผนผังความคิด
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สัปดาห์

17-18

คาบ
ที่

3435

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประชาชนได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-learning
- การตอบคาถาม
- การแก้ปัญหา
- การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- การเรียนรู้ที่ต้องการผล
การเรียนรู้ทันที
- การเรียนรู้ตามลาดับขั้น
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามลาดับความรู้
ความสามารถของ
ตนเอง
- มีการแก้ไข ฝึกซ้าเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
และความเชี่ยวชาญ
ประมวลกฎหมายแพ่ง ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสารประกอบการ
การเรียนรู้
ฯ
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
เรียนเรื่อง กฎหมาย
- กฎหมายมรดก
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ซักถามแลกเปลี่ยน
แพ่งฯ
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่
- กฎหมายครอบครัว กับตนเอง ครอบครัว
- แบบฝึกปฏิบัติ
ชุมชน ประเทศชาติ และ เกี่ยวข้องในการดาเนิน
- แผนผังความคิด
ชีวิตประจาวันของนักเรียน
สังคมโลก
-จับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่
1. อธิบายลักษณะของ
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องในการดาเนิน
กับมรดก และครอบครัว ชีวิตประจาวันของนักเรียน
-ร่วมกันสรุปประเด็น
ได้
2. วิเคราะห์หลักการของ เกี่ยวกับประเด็นความรู้
จากการศึกษาเอกสาร
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการเรียน
กับมรดก และครอบครัว
เรื่อง กฎหมายแพ่งฯ
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สัปดาห์

18-19

คาบ
ที่

3637

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ได้
3. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
มรดก กฎหมายครอบครัว
ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

-สรุปความรู้ลงในแบบฝึก
ปฏิบัติและแผนผัง
ความคิด
เทคนิค/วิธีการสอน
เทคนิคคู่คิด (Think-PairShare)
- การค้นคว้าหาคาตอบ
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรับผิดชอบการ
เรียนร่วมกับเพื่อน
ประมวลกฎหมายแพ่ง ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม - เอกสารประกอบการ
การเรียนรู้
ฯ
วิเคราะห์และปฏิบัติตน
เรียนเรื่อง กฎหมาย
- นิติกรรมและสัญญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -นาตัวอย่างเอกสาร
แพ่งฯ
เกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา - PowerPoint เรื่อง
กับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และ ต่าง ๆ ให้นักเรียนศึกษา
กฎหมายแพ่งนิติ
สอบถามถึงความรู้เกี่ยวกับ กรรมสัญญา
สังคมโลก
นิติกรรมสัญญาของ
จุดประสงค์การเรียนรู้
- แผนผังความคิด
นักเรียน
1. อธิบายหลักการ
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาวีดีทัศน์/
กับนิติกรรมและสัญญาได้ PowerPoint เรื่อง
กฎหมายแพ่งนิติกรรม
2. วิเคราะห์เหตุการณ์ที่
สัญญา
เกี่ยวข้องกับหลักการทา
-ร่วมกันวิเคราะห์
นิติกรรมและสัญญาได้
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
3. นาความรู้เกี่ยว
หลักการทานิติกรรมและ
กฎหมายแพ่งมาใช้ใน
สัญญา
ชีวิตประจาวันได้
-นาเสนอแนวทางการนา
ความรู้เกี่ยวกฎหมายแพ่ง
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
บันทึกลงในผังความคิด
เทคนิค/วิธีการสอน
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สัปดาห์

19-20

คาบ
ที่

3839

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

เทคนิคคู่คิด (Think-PairShare)
- การค้นคว้าหาคาตอบ
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรับผิดชอบการ
เรียนร่วมกับเพื่อน
กฎหมายอาญา
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1 แนวทางการจัดกิจกรรม
- ลักษณะความผิดทาง วิเคราะห์และปฏิบัติตน
การเรียนรู้
อาญา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -นาเสนอข่าวเด่นประเด็น
- โทษทางอาญา
กับตนเอง ครอบครัว
ร้อนเกี่ยวกับการกระทา
ชุมชน ประเทศชาติ และ ความผิดทางอาญาและ
สังคมโลก
การได้รับโทษทางอาญา
จุดประสงค์การเรียนรู้
-ร่วมกันศึกษาเอกสาร
1. อธิบายลักษณะการ
ประกอบการเรียนเรื่อง
กระทาความผิดทางอาญา กฎหมายอาญา
และโทษทางอาญาได้
-นักเรียนคัดเลือกข่าวเพื่อ
2. ยกตัวอย่างลักษณะ
ทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา
ลักษณะการกระทา
3. บอกลักษณะโทษทาง ความผิด
อาญาได้
-ร่วมกันสรุปพร้อม
ยกตัวอย่างลักษณะ
ความผิดทางอาญา โทษ
ทางอาญาลงในแบบฝึก
ปฏิบัติหรือแผนผัง
ความคิด
เทคนิค/วิธีการสอน
สถานการณ์จาลอง
(Simulation)
- การวิเคราะห์
- การแสดงความคิดเห็น

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- ข่าว
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องกฎหมาย
อาญา
- ตัวอย่างโทษทาง
อาญา
- แผนผังความคิด
- แบบฝึกปฏิบัติ
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สัปดาห์

20

คาบ
ที่

40

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

- ความรู้สึก
การวิเคราะห์ ได้ทดลอง
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ใน
สถานการณ์ที่จาลอง
ใกล้เคียงสถานการณ์จริง
ประเมินผลปลายภาค ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1-2 ส 2.2 ม.4-6/1, ส 2.2 ม.4-6/3-4

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอนวิชาหน้าที่พลเมืองรหัสวิชา ส30102 ประจาภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา
2560 มีแผนการประเมินผลการเรียน ดังนี้
4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
40
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
30
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้
4.1 การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (40 คะแนน)
รายการ
1. เอกสารใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1-5 ,ส 2.2 ม.4-6/1-4
2. จัดปูายนิเทศเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
3. วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย คนละ 1 ปัญหา
(Mind Map) ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
4. วิเคราะห์ข่าวเด่นประเด็นร้อน 1 หัวข้อ
4.1 วิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นแพ่ง หรือ อาญา
(อธิบายพอสังเขป) ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1

รูปแบบ
ของงาน
งานเดี่ยว

วันที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 9/18

10

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 4

10

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 7

10

งานคู่

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 18

10
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4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่…………………………………..เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที สาระการ
เรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาครายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
มนุษย์กับสังคม/สถาบันทางสังคม/การจัดระเบียบสังคม- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 8 ข้อ
สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มสังคมไทย - อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/2
วัฒนธรรม
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/5
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/3
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
สิทธิมนุษยชน
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/4
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
รวม

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่……………………เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหา และ
ลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อการประเมิน
ลักษณะจานวนข้อสอบ
รัฐ/ระบบการปกครอง
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.4-6/3
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 6 ข้อ
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
- อัตนัย 1 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 8 ข้อ
ชีวิตประจาวัน
- อัตนัย 2 ข้อ (ชนิดอธิบาย)
ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.4-6/1
รวม

คะแนน
4
5
2
5
2
5
2
5
30

คะแนน
3
5
3
5
4
10
30
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แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส30103 เศรษฐศาสตร์
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
**********************************************************************************************
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจและ
สถาบั น ทางเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เข้าใจ
กระบวนการทางานของระบบเศรษฐกิจ ศึกษาอุปสงค์ อุปทานและการทางานของกลไกราคาในตลาดในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและผลผลิต
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศ
มาประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า บริการ และสามารถนาแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มาจัดตั้งระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศได้
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ การได้มาซึ่งรายได้รัฐที่มาจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกั บการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
การค้ากับนานาประเทศได้
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิด เสรีทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคโลกาภิ
วัตน์ รวมถึงการค้า การลงทุน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ส่งผลกับสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถ ปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันได้
ศึกษาแนวคิดพื้น ฐานการค้าระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การความร่ว มมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่างๆรวมถึงปัจจัยที่นาไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน และวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการรวมกลุ่ม

50

โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ นข้ อ มู ล กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการปฏิ บัติ แ ละ
กระบวนการแก้ปัญหาและสังเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของเศรษฐกิจในการดาเนินชีวิตประจาวัน ประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพา
ตนเองได้ ก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิ จ แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ส3.1 ม.4-6/1 อภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ
ส3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ส3.1 ม.4-6/3 ตระหนักถึงความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
ส3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข
มาตรฐาน ส3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ส3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ส3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย
ส3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะเนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดผลและการประเมินผล

1-2

2-3

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์
1.1 ความหมาย ความสาคัญ
และประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์
1.2 ลักษณะของวิชา
เศรษฐศาสตร์
1.3 ความเป็นมาของ
วิชาเศรษฐศาสตร์
1.4 ความสัมพันธ์กับศาสตร์
สาขาอื่นๆ
1.5 ประเภทของวิชา
เศรษฐศาสตร์
1.6 การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์
1.7 ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์
1.8 ทรัพยากรการผลิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/
กิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ - การศึกษา
ในขอบข่าย ภาพรวมของเนื้อหา เอกสาร
วิชาและนาไปประยุกต์ใช้ใน
- การ
ระดับจุลภาคและมหภาค
อภิปราย
2. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ - การจัดทา
ตรงกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน ข้อตกลง
การสอน มาตรฐานการเรียนรู้
ร่วมกัน
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์
การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
- การตัง้
ส.3.1 ม.4-6/1 อภิปราย
คาถาม
การกาหนดราคาและค่าจ้าง
- การสร้าง
ในระบบเศรษฐกิจ
แผนผัง
ความคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
- กระบวน
1. อธิบายความหมาย
การกลุ่ม
ความสาคัญ ประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้
2. อธิบายความรู้พื้นฐาน
ในการศึกษาเกี่ยวกับ
วิชาเศรษฐศาสตร์ได้
3. ตระหนักถึงความจากัด
ของทรัพยากรของประเทศไทย
และสามารถใช้ทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- แผนการเรียนรู้
ฉบับย่อ
- เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

- เอกสารประกอบ
การเรียน
- PowerPoint
เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
2-4
4 - 13 2. ระบบเศรษฐกิจ
2.1 ความหมายของระบบ
เศรษฐกิจ
2.2 ระบบเศรษฐกิจประเภท
ต่าง ๆ และหลักการสาคัญ
1) เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
- บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยเศรษฐกิจ
- การกาหนดราคา
และค่าจ้าง
- ประเภทของตลาด
การแข่งขันของตลาด และข้อดี
ข้อเสีย
- บทบาทของรัฐใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
2) เศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยม
- บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยเศรษฐกิจ
- การกาหนดราคา
และค่าจ้าง
- ประเภทของตลาด
การแข่งขันของตลาด และข้อดี
ข้อเสีย
- บทบาทของรัฐใน
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3) เศรษฐกิจแบบผสม
- บทบาทหน้าที่
ของหน่วยเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
- การ
ส.3.1 ม.4-6/1 อภิปราย
อภิปราย
การกาหนดราคาและค่าจ้าง
กลุ่มย่อย
ในระบบเศรษฐกิจ
- การเรียน
แบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แก้ปัญหา
1. อธิบายและวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจใน
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
2. วิเคราะห์อุปสงค์ – อุปทาน
การกาหนดราคา กลไกราคา
ราคาดุลยภาพ ในระบบเศรษฐกิจ
แบบต่าง ๆ
3. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะ
ของตลาดและการแข่งขันของ
ตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่าง ๆ ได้
4. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ได้
5. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และอัตราค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทยได้
6. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยผลิตและหน่วยบริโภคใน
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ได้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เอกสารประกอบ
การเรียน
- PowerPoint
เรื่องอุปสงค์ อุปทาน
ราคาและปริมาณ
ดุลยภาพ
- หนังสือพื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ของนราทิพย์ ชุติวงศ์
ชลลดา จามารกุล
-http://lpn.nfe.go.
th/web_lpn8/unit
3.htm
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
http://www.ocpb.
go.th
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- การกาหนดราคาและ
ค่าจ้าง

4-5

- ประเภทของตลาด
การแข่งขันของตลาด และข้อดี
ข้อเสีย
- บทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและควบคุมราคา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และอัตราค่าจ้างแรงงาน
ในสังคมไทย
2.3 ผลดีผลเสียของ
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
13 -17 3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3.1 การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิตของตนเองและครอบครัว
3.2 ปัญหาเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย
โดยศึกษา วิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ผ่านมา
3.3 แนวทางการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ระบบสหกรณ์กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- วิวัฒนาการของ
สหกรณ์ในประเทศไทย
- ความหมาย
ความสาคัญ และหลักการของ
ระบบสหกรณ์

ตัวชี้วัด
ส.3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึง
ความสาคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
ส.3.1 ม.4-6/3 ตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ
ส.3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไข
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตของตนเอง
และครอบครัว

- กระบวน
การสืบค้น
- การเรียน
แบบ
แก้ปัญหา
- การฝึก
ปฏิบัติการ
- การ
อภิปราย
กลุ่มย่อย

- หนังสือเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
ประเวศ วะสี
- หนังสือทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
- เอกสารความรู้
กรณีศึกษา
“นายเดื่อง คาภาษี”
“ลุงทองเหมาะ
แจ่มแจ้ง”
http://www.nesdb
.go.th/portals/0/n
ews/article/plan1
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

9

10

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/
กิจกรรม
- ตัวอย่างและประเภท
2. วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ
ของสหกรณ์ในประเทศไทย
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- ความสาคัญของ
ของไทยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
ในอดีตที่สาคัญ
เศรษฐกิจชุมชน สังคมและ
3. วิเคราะห์แนวทางการ
ประเทศ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน
- ระบบสหกรณ์กับ
และประเทศโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจชุมชน พอเพียง
และประเทศ
4. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่ม
ที่ประสบความสาเร็จในการ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. เข้าใจความหมาย
ความสาคัญ หลักการของระบบ
สหกรณ์ และยกตัวอย่างประเภท
ของสหกรณ์ในประเทศไทย
6. ตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบสหกรณ์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และประเทศ
18 เก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค นักเรียนนาเสนอผลงานกลุ่ม
- ตัวแทน
การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้
กลุม่ นาเสนอ
หลักการทางเศรษฐศาสตร์
งานหน้า
ชั้นเรียน
19-20 สอบเก็บคะแนนกลางภาค
ส.3.1 ม.4-6/1 ส.3.1 ม.4-6/2 - ทดสอบ
ส.3.1 ม.4-6/3ส.3.1 ม.4-6/4

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
-ใบงาน/แบบฝึกหัด
- เอกสารความรู้
“นโยบาย
ส่งเสริมสหกรณ์”
- PowerPoint
เกี่ยวกับสหกรณ์
http://learn.watta
no.ac.th/TCH/nira
mai/ Co%201.htm
- วีดิทัศน์ “OTOP”
- ใบงาน 11.pdf

- PowerPoint
- แบบประเมิน

แบบทดสอบปรนัย
20 ข้ออัตนัย 3 ข้อ
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11-14 21 -28 4. การเงิน และการคลัง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
4.1 การเงินกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
- ความหมายของเงิน
และปริมาณเงิน (M1 M2 M3 )
- บทบาทนโยบาย
การเงิน และการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ(ภาวะเงินเฟูอเงินฝืด- เงินตึงตัว)
- บทบาทนโยบาย
การเงินกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
4.2 การคลังกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
- ความหมายของ
การคลัง
- รายรับ รายจ่าย
ของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ
หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
- บทบาทนโยบาย
การเงิน และการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ(งบประมาณเกินดุล
ขาดดุล สมดุล)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส.3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาท
ของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
การเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของเงิน
และปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจได้
2. วิเคราะห์บทบาท นโยบาย
การเงินการคลังในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้
3. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย
การเงิน การคลัง ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน การเก็บภาษี
และหนี้สาธารณะ
4. วิเคราะห์รายได้ประชาชาติ
การคานวณรายได้ประชาชาติ
ความสาคัญของรายได้
ประชาชาติที่มีผลต่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
5. ตระหนักถึงความสาคัญของ
นโยบายการเงิน การคลัง ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศ

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- กรณีศึกษา
- กระบวนการ
สืบค้น
- การอภิปราย
กลุ่มย่อย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสารเรื่องการเงิน
การคลัง
- PowerPoint
ลักษณะของเงินตึง
เงินเฟูอ เงินฝืด
- หนังสือหลัก
เศรษฐศาสตร์
ของนพพร จันทรนาชู
และพรรณ์ธิดา
เหล่าพวงศักดิ์
- ข่าวเกี่ยวกับการกู้เงิน
ของภาครัฐ
- www.snw.ac.th/
general/สังคม/
knowledge_
soc18.pdf
-www.mfcfund.com
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
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4.3 ตัวชี้วัดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
-รายได้ประชาชาติ
- ประเภทของรายได้
ประชาชาติ
- วิธีการคานวณรายได้
ประชาชาติ (GDP. GNP. NI)
- ความสาคัญของรายได้
ประชาชาติ
15-17 29 -34 5. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
และการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
5.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างประเทศ
5.2 ผลที่เกิดจากการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า
การลงทุนและบริการ
5.3 การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การค้าระหว่างประเทศ
- ปัจจัยที่เป็นตัว
กาหนดการและนาเข้า
- ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการค้าระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ส.3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผล
ต่อสังคมไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างประเทศ
2. ผลที่เกิดจากการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อ ภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการค้าการลงทุนและบริการ
3. อภิปรายลักษณะดุลบัญชี
ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

- วิธีการสอน
แบบการตั้ง
คาถาม
- กระบวนการ
สืบค้น
- การเรียน
แบบแก้
ปัญหา
- การอภิปราย
กลุ่มย่อย
- การตั้ง
คาถาม
- การเรียน
แบบค้นพบ
– การเรียน
แบบสร้าง
แผนผัง
ความคิด

- เอกสารเรื่องการค้า
ระหว่างประเทศ
- PowerPoint เรื่อง
นโยบายการค้ากับ
ต่างประเทศ
– หนังสือ
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ของวันรักษ์ มิ่งมณี
นาคิน
-http://www.bot.or.
th
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
- www.tmd.go.th/
documents/copyrig
ht. pdf
- ใบงาน/แบบฝึกหัด
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5.4 ดุลการค้าและดุลการ
ชาระเงินระหว่างประเทศ
- ดุลการค้า
- ดุลบัญชีเดินสะพัด
- ดุลบัญชีทุน
- ดุลบัญชีการโอน
- ดุลบัญชีทุนสารอง
ระหว่างประเทศ
- แนวทางการแก้ปัญหา
การค้าและดุลชาระเงิน
5.4 การเงินระหว่างประเทศ
- ความหมายและ
ความสาคัญของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราของไทยและ
ต่างประเทศ
35-36 6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
6.1 บทบาทขององค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญในภูมิภาคต่างๆ
- กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF)
- ธนาคารโลก (World
Bank)
- สหภาพยุโรป (EU)
- องค์การค้าโลก (WTO)
- ข้อตกลงการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA)
- องค์กรความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(APEC)
- เขตการค้าเสรี FTA

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
4. อธิบายความหมาย
และความสาคัญของระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศของไทยและต่างประเทศ
5. ตระหนักถึงความสาคัญของ
การค้าการลงทุนของประเทศที่มี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด
ส.3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดี
ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์บทบาทขององค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญในภูมิภาคต่างๆ
2. วิเคราะห์ผลดี–ผลเสียของการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและผลต่อประเทศไทยได้
3. ตระหนักและมองเห็น
ประโยชน์ของการร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้

วิธีการสอน/
กิจกรรม
- สถานการณ์
จาลอง

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- การอภิปราย
กลุ่มย่อย
– การเรียน
แบบแก้ปัญหา
- ยกกรณี
ตัวอย่าง

- เอกสารเรื่องการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
- หนังสือเศรษฐศาสตร์
มหภาคของวันรักษ์
มิ่งมณีนาคิน
- http://www.mace
ducation.com/
eknowledge
/2423112100/
01.htm
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19

- องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิต
น้ามันเพื่อการส่งออก(OPEC)ธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB)
- กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
(BRICS)
6.2 ผลกระบบจากการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
37-38 เก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค

20

39-40 สอบเก็บคะแนนปลายภาค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/
กิจกรรม

นักเรียนอภิปรายกลุ่มย่อย
- อภิปราย
เรื่ององค์การความร่วมมือ
กลุม่
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส.3.2 ม.4-6/1 ส.3.2 ม.4-6/2 - ทดสอบ
ส.3.2 ม.4-6/3

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

แบบทดสอบปรนัย
20 ข้อ
อัตนัย 4 ข้อ

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละคะแนนปลายภาค = 70 : 30
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค
+ ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค 20 + 30 + 20 + = 70
การสอนรายวิชา ส 30103 เศษฐศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

ร้อยละ 40

4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 30

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 30
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัดการออกแบบผลิตภัณฑ์และรายงานการนาเสนองาน (30 คะแนน) ดังตาราง
รายการ
รูปแบบของงาน
วันที่
กาหนดส่ง เวลาที่ คะแนน
มอบหมาย
นักเรียน
งาน
ควรใช้
1. ส.3.1 ม.4-6/1 อภิปราย
งานเดี่ยว
ก่อนกลาง ก่อนกลาง 7 นาที
10
การกาหนดราคาและค่าจ้างใน
ภาค
ภาค
คะแนน
ระบบเศรษฐกิจ
(การนาเสนอข่าวจุลภาค,
มหภาค)
2. ส.3.1 ม.4-6/1 อภิปราย
งานกลุ่ม
ก่อนกลาง ก่อนกลาง 20 นาที 15
การกาหนดราคาและค่าจ้าง
กลุ่มละ 4 คน
ภาค
ภาค
คะแนน
ในระบบเศรษฐกิจ (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ใช้แนวคิดปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 2 คะแนน
- องค์ประกอบของการผลิต
ครบถ้วนสมบูรณ์ 3 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5
คะแนน
- นาเสนอ 5 คะแนน
3. ส.3.2 ม.4-6/3 วิเคราะห์ งานกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
หลังกลาง หลังกลาง กลุ่มละ
15
ผลดีผลเสียของความร่วมมือ อภิปรายกลุ่มย่อย
ภาค
ภาค
ไม่เกิน คะแนน
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในชั้นเรียน พร้อมทั้งทา
10 นาที
ในรูปแบบต่างๆ (วิเคราะห์
ส่งผลการศึกษาค้นคว้า
องค์การความร่วมมือทาง
ในรูปแบบเพาเวอร์พอยต์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์
เกณฑ์การให้คะแนน
พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- อ้างอิงถูกต้อง 2 คะแนน
- มีส่วนร่วมในการอภิปราย 4
คะแนน
- สรุปผล อภิปราย 4 คะแนน
- เนื้อหาถูกต้อง 5 คะแนน
รวม
40 นาที 40
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หมายเหตุ
1. เวลาที่นักเรียนควรใช้หมายถึงเวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยากความซับซ้อนและปริมาณ
ของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้นาเสนอไว้ในตารางเนื่องจากไม่บังคับในการ
ส่งงานให้นักเรียนส่งงานตามความสมัครใจ
3. การคานวณเวลาในการมอบหมายงานที่ปรากฏทุกคนต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 40 นาทีต่อคน
ต่อกลุ่มที่จะนาเสนองาน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
กลางภาค มีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ส.3.1 ม.4-6/1
2. ระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจของประเทศ
ส.3.1 ม.4-6/1

3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ส.3.1 ม.4-6/2
ส.3.1 ม.4-6/3
ส.3.1 ม.4-6/4
รวม

ลักษณะและจานวน
ข้อสอบ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
- อัตนัย 2 ข้อ
1. กราฟเรื่องการกาหนด
ราคาและราคาดุลยภาพ
2. ระบบเศรษฐกิจ
หรือลักษณะตลาด

จานวนข้อ

คะแนน

4

2

12

6

2

10

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก
- อัตนัย 1 ข้อ

4
1

2
10

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก
- อัตนัย 3 ข้อ

20

10

3

20
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4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเวลาใช้สอบ 1 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
ปลายภาค มีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด

ลักษณะและจานวน

จานวนข้อ คะแนน

ข้อสอบ
4. การเงิน และการคลัง กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
ส.3.2 ม.4-6/1

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ

8

4

4 ตัวเลือก

2

10

8

4

1

5

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ

4

2

4 ตัวเลือก

1

5

20

10

4

20

อัตนัย 2 ข้อ
5. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการค้าการ - ปรนัยชนิดเลือกตอบ
ลงทุนระหว่างประเทศ
ส.3.2 ม.4-6/2

4 ตัวเลือก
อัตนัย 1 ข้อ

6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ส.3.2 ม.4-6/3

- อัตนัย 1 ข้อ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ
รวม

4 ตัวเลือก
- อัตนัย 4 ข้อ
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
รายวิชา ส30204 หน้าที่พลเมือง 1 (Civil Duty 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของ
ตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรมมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน ใฝุหาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข มีส่ว นร่ วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลื อ กตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
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2. ตัวชี้วัด
1. มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย
3. เป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
6. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
7. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
8. ยอมรับในอัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
9. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง (บูรณาการ)
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชัว่ โมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียน
การสอน
- การวัดผลและ
ประเมินผล

2-4

2-4

5-6

5-6

หน่วยที่ 1
ความเป็นไทย
-มารยาทไทย
-ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับครูผู้สอน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในโครงสร้าง
ขอบข่าย โดยรวมของ
เนื้อหาวิชา
3. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ตัวชี้วัด กฎเกณฑ์
ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
1. มีส่วนร่วมและแนะนา
ผู้อื่นให้อนุรักษ์และ
เผยแพร่มารยาทไทยสู่
สาธารณะ
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์
สืบสาน ประยุกต์และ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร

กิจกรรม
การเรียนรู้
-อภิปราย/สนทนา
ความสาคัญและ
ความเป็นมาของ
วิชาหน้าที่พลเมือง
-ครูและนักเรียน
ร่วมกัน
กาหนดแนวการ
จัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-แผนการวัดและ
ประเมินผล

-ศึกษาวีดีทัศน์
-สาธิตมารยาทไทย
-กระบวนการกลุ่ม
ปฏิบัติมารยาทไทย
-ศึกษาวีดีทัศน์
-กรณีศึกษา
ภูมิปัญญาไทย
-อภิปรายคุณค่า
อนุรักษ์สืบสาน
ประยุกต์และ
เผยแพร่

-วีดิทัศน์มารยาทไทย
-หนังสือมารยาทไทย
ของสานักงาน
วัฒนธรรมแห่งชาติ
-คลิปวิดีโอ
-วีดีทัศน์
-ใบงาน เรื่อง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการ
ที่
ที่
เรียนรู้

7-9

7-9

10

10

หน่วยที่ 2 รัก
ชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
-ความรักชาติ
-การยึดมั่นใน
ศาสนา
-การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
อดทน ใฝุหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทา
ของตนเอง)
1. เป็นแบบอย่าง
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
และสนับสนุนให้
ผู้อื่นแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง
(ความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร
อดทน
ใฝุหาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของ
ตนเอง)

กิจกรรม
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย
-ศึกษาบทเพลง -ซีดีเพลงปลุกใจ เช่น
สยามมานุสสติ/ เพลงชาติ สยาม
ความฝันอัน
มานุสสติ ความฝัน
สูงสุด
สูงสุด
-อธิบายเนื้อหา -ใบกิจกรรม เรื่อง
แสดงถึงความ การปฏิบัติตนตาม
รักชาติ
ศาสนา
-ศึกษาใบ
ที่ตนนับถือ
กิจกรรม เรื่อง การปฏิบัติตน
ww.thailoveking.com
ตามศาสนาที่ตน
นับถือ
-ชมสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ
-กระบวนการ
กลุ่ม
การแสดง
จินตลีลา/ละคร/
บทบาทสมมติที่
แสดงออกถึง
ความรักชาติ
กษัตริย์
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค (นอกตาราง)
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-15
หน่วยที่ 3 ความเป็น
พลเมืองดี
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
11-12 -พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
13-15 -การเลือกตั้ง

-ข่าวสารและสื่อ

16-19

20

16-19 หน่วยที่ 4 ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์

20

ตัวชี้วัด/
กิจกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. เป็นแบบอย่างและ -กระบวนการ
ส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่ม
ให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดี -บทบาทสมมติ
ตามวิถีประชาธิปไตย การหาเสียง
2. มีส่วนร่วมและ
เลือกตั้ง
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี (กลุ่มละ 3 คน
วิจารณญาณ
3 กลุ่ม ที่เหลือ
3. รู้ทันข่าวสารและสื่อ เป็นประชากร)
4. คาดการณ์เหตุการณ์ -อภิปราย
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ นโยบาย
ข้อมูล
การหาเสียง การ
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ตัดสินใจเลือกตั้ง
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์ พร้อมเหตุผล
สุจริต ขยันหมั่นเพียร -กรณีศึกษาจาก
อดทน ใฝุหาความรู้
ข่าว
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
-วิเคราะห์ข่าว
ยอมรับผลที่เกิดจากการ แสดงความ
กระทาของตนเอง)
คิดเห็น
1. ยอมรับในอัตลักษณ์ -บรรยายความรู้
และความหลากหลาย -กรณีศึกษาที่
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย กับชุมชน
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์ -อภิปราย/
สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสวนา
อดทน ใฝุหาความรู้
การปรองดอง
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
สมานฉันท์
ยอมรับผลที่เกิดจากการ การอยู่ร่วมกัน
กระทาของตนเอง)
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-คลิปหาเสียง
ของนักการเมือง
-ใบงาน การหา
เสียงเลือกตั้ง
-ใบงาน การ
ตัดสินใจเลือกตั้ง
-ข่าว

-ใบความรู้ เรื่อง
อัตลักษณ์
และความ
หลากหลาย
-สารคดีวิถึชีวิต
ชุมชน
-Youtube
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอน รายวิชา ส30204 หน้าที่พลเมือง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนน
สอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค
= 30 + 20 + 30
การสอน รายวิชา ส30204 หน้าที่พลเมือง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
รวม

100 คะแนน
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การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
1. ปฏิบัติมารยาทไทย (ตามสถานการณ์ที่
กาหนด)
-การแสดงความเคารพ เช่น การไหว้
การกราบ และการแสดงความเคารพตาม
โบราณราชประเพณี การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ
เกณฑ์การให้คะแนน
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
2. การนาเสนองานด้วยวิธีการที่หลากลาย
จัดนิทรรศการ ปูายนิเทศ การเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
3. การแสดงจินตลีลา/ละคร/บทบาทสมมุติ
ประกอบเพลงรักชาติ พระมหากษัตริย์
(เน้นความพอเพียง)
กลางภาค สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1
และ หน่วยที่ 2
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
1. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง
2. วิเคราะห์/เปรียบเทียบ ข่าว และสื่อ
3. รายงานการสืบค้นอัตลักษณ์ ความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชน
1 เรื่อง

ร้อยละ 60
รูปแบบ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

รายบุคคล/
รายกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 4

10

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

10

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 9

10

สัปดาห์ที่ 10

20

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 13

10

งานคู่

สัปดาห์ที่ 14 สัปดาห์ที่ 15

10

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 19

10
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การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
20
รวม
20
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบปลายภาค (.................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
เติมคา 6 ข้อ
3
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อัตนัย 2 ข้อ ข้อละ5
10
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
เติมคา 4 ข้อ
2
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
อัตนัย 1 ข้อ
5
รวม
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1

1 หน่วยกิต : 2 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเวลา ความสาคัญของเวลา ยุคสมัยและหลักฐานประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิ ธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดิน แดนประเทศไทย พัฒ นาการความเจริ ญรุ่งเรื องของอาณาจักรไทยสมัยสุ โ ขทัย อยุธ ยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย การค้ากับ
ต่างประเทศ ระบบการควบคุมกาลังคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญและบทบาท
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ ที่มีต่อสังคมไทย
โดยใช้วิธีการทางประวั ติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้มีความรู้เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญเรื่องเวลา ยุคสมัย และหลักฐานประวัติศาสตร์ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาประวัติ ศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
สามารถวิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ที่มีพัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เกิด
ความตระหนัก เห็นคุณค่าความสาคัญ เกิดความสานึก และภาคภูมิใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย
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2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 4-6/1,2
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆอย่างเป็นระบบ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
ส 4.3 ม 4-6/1,2
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธารงความเป็นไทย
1. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
2. วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 แนะนารายวิชา การวัด
และประเมินผล วิธีการ
เรียน แหล่งเรียนรู้
ข้อตกลงในการเรียน
1-3
2-6 หน่วยที่ 1 เวลาและยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์
1. เวลากับประวัติศาสตร์
1.1 มนุษย์กับ
ความคิดเรื่องเวลา
1.2 ความสาคัญของ
เวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย
1.3 การนับเวลา
ช่วงเวลาและการ
เปรียบเทียบ
1.4 การลาดับ
เหตุการณ์และความ
ต่อเนื่องในประวัติศาสตร์
2. การแบ่งยุคสมัยใน
ประวัติศาสตร์ไทย
2.1 สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์
- แบ่งตามลักษณะของ
เครื่องมือเครื่องใช้
- แบ่งตามพัฒนาการ
ของสังคมมนุษย์
2.2 สมัยประวัติศาสตร์
- แบ่งตามราชธานีไทย
- แบ่งตามสภาพเศรษฐกิจ
- แบ่งตามการปกครอง

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
ส4.1 ม.4-6/1
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. (K)อธิบายถึง
ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
2. เทียบศักราช
และลาดับ
เปรียบเทียบ
เชื่อมโยง
เหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ (P)
3. (A)ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์

กิจกรรม
การเรียนรู้
สร้างข้อตกลง
ร่วมกัน

1.ทักษะกระบวน
การ
-การสืบเสาะ
ความรู้
-การเรียนรู้จาก
ปัญหา
- ใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ใน
การวิเคราะห์เวลา
และยุคสมัย
-เรียงลาดับ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์โดย
ใช้เส้นเวลา
(Time line)
-สรุปลักษณะเด่น
ของสังคมมนุษย์
ในแต่ละยุคสมัย
โดยใช้แผนผัง
ความคิด
2. สืบค้นเกี่ยวกับ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่
พบในดินแดนไทย
- กระบวนการ
สืบเสาะความรู้

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
แผนการจัดการ
เรียนรู้และ
แผนการประเมิล
ผล
-PowerPoint
เวลากับ
ประวัติศาสตร์
-กิจกรรมสืบค้น
ข้อมูลเรื่องเวลา
และยุคสมัยจาก
เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์
-เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- PowerPoint
เรื่องหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- สารคดีเกี่ยวกับ
แหล่งโบราณคดีใน
ประเทศไทย
-รายงานการ
ค้นคว้าทาง
โบราณคดีของไทย
-รูปภาพเกี่ยวกับ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
4-6
7-12 หน่วยที่ 2 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
2.1หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
1. ประเภทของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
- หลักฐานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
- หลักฐานไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
2. ความสาคัญของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
- หลักฐานชัน้ ต้น
- หลักฐานชัน้ รอง
3. การประเมินคุณค่า
ของหลักฐาน
2.2วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
1. ขั้นตอนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
2. การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
ประเด็นทางประวัติศาสตร์
3. คุณค่าของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวในอดีต
2.3การสร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์
- ตัวอย่างการสร้างองค์
ความรู้ใหม่

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม
การเรียนรู้
ส4.1 ม.4-6/2
1.ศึกษากรณี
สร้างองค์ความรู้
ตัวอย่าง
ใหม่ทาง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์โดย ประวัติศาสตร์
ใช้วิธีการทาง
2.กระบวนการ
ประวัติศาสตร์อย่าง กลุ่มวิเคราะห์
เป็นระบบ
ประเด็นทาง
จุดประสงค์การ
ประวัติศาสตร์
เรียนรู้
3. กระบวนการ
1. อธิบายหลักฐาน สืบเสาะความรู้
ทางประวัติศาสตร์ที่ 4. ให้นักเรียน
เกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย(K)
ทางประวัติศาสตร์
2. จาแนกหลักฐาน
1 เรื่อง และ
ทางประวัติศาสตร์
นาเสนอหน้าชั้น
ไทย ตามเกณฑ์ที่
เรียน
กาหนด (P)
3. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
หลักฐานที่มีต่อ
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ (A
4. อธิบายขั้นตอน
และคุณค่าของ
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (K)
5. การใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
สืบค้นเรื่องราวใน
อดีต (P)

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่ององค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์
- สื่อ
อิเล็กทรอนิคส์
- หนังสืออ่าน
ประกอบที่
เกี่ยวกับประเด็น
ทางประวัติศาสตร์
- PowerPoint
เรื่องการสร้างองค์
ความรู้ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
7-10 13-19 หน่วยที่ 3 ความเป็นมา
ของชนชาติไทย
3.1. พัฒนาการของ
การศึกษาความเป็นมา
ของชนชาติไทย
1. การศึกษาค้นคว้า
ในระยะแรกของ
นักวิชาการชาวตะวันตก
2. ผลงานในระยะ
แรกเริ่มของไทย
- พงศาวดารและเอกสาร
เก่า
- แนวคิดกระแสหลัก
ของนักวิชาการไทยและ
จีน
3.2. หลักฐานที่ใช้ศึกษา
เรื่องแนวคิดความเป็นมา
ของชนชาติไทย
- หลักฐาน
ประเภทเอกสาร
โบราณคดี
ชาติพันธุ์ พันธุศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
ภาษาศาสตร์ และด้าน
วัฒนธรรม
3.3. แนวคิดเกี่ยวกับถิ่น
กาเนิดชนชาติไทยและ
แนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
ในปัจจุบัน
10
20
สอบกลางภาค

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

ส4.3 ม.4-6/1
วิเคราะห์ประเด็น
สาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย
จุดประสงค์
การเรียนรู้
1.อธิบายความ
เป็นมาของชนชาติ
ไทย (K)
2. จาแนกผลงาน
การศึกษาความ
เป็นมาของชนชาติ
ไทยจากหลักฐานที่
หลากหลายได้(P)
3. เห็นความสาคัญ
ของการศึกษาถิ่น
กาเนิดของชนชาติ
ไทยโดยใช้
หลักฐานที่
น่าเชื่อถือและ
ภูมิใจในความเป็น
ไทย(A)

ส 4.1 ม 4-6/1-2
ส 4.3 ม 4-6/1

กิจกรรม
การเรียนรู้
1.ทักษะ
กระบวนการ
-กระบวนการ
กลุ่ม
-กระบวนการ
สืบเสาะความรู้
2. ทักษะ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์
3. สืบค้นเกี่ยวกับ
แนวคิดความ
เป็นมาของชน
ชาติไทยจาก
หลักฐานต่างๆ
4. อภิปราย
แนวคิดความ
เป็นมาของชน
ชาติไทยโดย
อ้างอิงหลักฐาน
ต่างๆได้อย่างมี
เหตุผล

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอก
ประกอบการเรียน
เรื่องแนวคิด
เกี่ยวกับความ
เป็นมาของชาติ
ไทย
- แบบทดสอบ
- แบบฝึกหัด
- สื่อภาพยนตร์
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์
- สารคดีพันแสง
รุ้ง
- หนังสืออ่าน
ประกอบ
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-12 21-24 หน่วยที่ 4 อาณาจักร
โบราณกับสังคมไทย
ภาคเหนือ
- อาณาจักรหริภุญชัย
ภาคกลาง
- อาณาจักรทวารวดี
- เมืองโบราณอู่ทอง
- อาณาจักรละโว้
(ลพบุรี)
ภาคอีสาน
- เขมรโบราณ
ภาคใต้
- อาณาจักรศรีวิชัย
- ลังกาสุกะ
- ตักโกละ
- ตามพรลิงค์
2 อิทธิพลอาณาจักร
โบราณที่มีต่อสังคมไทย
- ด้านศาสนาและความ
เชื่อ
- ด้านรูปแบบการ
ปกครอง
- ด้านภาษาและ
กฎหมาย
- ด้านศิลปกรรม

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม
การเรียนรู้
ส4.3 ม4-6/1
1.ทักษะ
วิเคราะห์ประเด็น กระบวนการ
สาคัญของ
- กระบวนการ
ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่ม
จุดประสงค์การ
- กระบวนการ
เรียนรู้
สืบเสาะความรู้
1. วิเคราะห์ความ 2. ทักษะ
เจริญรุ่งเรืองของ กระบวนการคิด
อาณาโบราณใน
วิเคราะห์
ดินแดนไทย จาก
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
(K)
2. วิเคราะห์และ
ยกตัวอย่างอิทธิพล
ของอาณาจักร
โบราณที่มีต่อ
สังคมไทย(K,P)
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของอาณาจักร
โบราณที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย(A)

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่องอาณาจักร
โบราณในดินแดน
ไทย
- PowerPoint
เรื่องอาณาจักร
โบราณในดินแดน
ไทย
- หนังสืออ่าน
ประกอบ
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์
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สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
13-17 25-33 หน่วยที่ 5 พัฒนาการ
และความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจักรไทย
1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาการและ
ส่งเสริมความมั่นคงของ
อาณาจักรไทย
: สุโขทัย อยุธยา
ธนบุรีและรัตนโกสินทร์
(ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน)
- ด้านผู้นา
- ทางด้าน
ภูมิศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
- ด้านสังคม
วัฒนธรรม
- ด้านเศรษฐกิจ
1.2 พัฒนาการความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทยในยุค
สมัยต่างๆ
- วิวัฒนาการ
ภาษาไทยและ
วรรณกรรมไทย
- การค้ากับ
ต่างประเทศ
- ระบบการควบคุม
กาลังคนทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
กิจกรรม
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ส 4.1 ม 4-6/2
1.ทักษะ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์
- กระบวนการ
โดยใช้วิธีการทาง
กลุ่ม
ประวัติศาสตร์อย่าง - กระบวนการ
เป็นระบบ
สืบเสาะความรู้
ส 4.3 ม 4-6/1
2. ทักษะ
วิเคราะห์ประเด็น
กระบวนการคิด
สาคัญของ
วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ไทย
3. การสรุปองค์
จุดประสงค์การ
ความรู้ด้วย
เรียนรู้
แผนผังความคิด
1. (P)ใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การสถาปนาการ
ส่งเสริมความมั่นคง
และเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทย
2. (K,P)วิเคราะห์ปัจจัย
สาคัญในการสถาปนา
การส่งเสริมความมั่นคง
3. (K,P)วิเคราะห์
พัฒนาการความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทยตาม
ประเด็นที่กาหนดให้
4. (A)ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
ภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษไทยที่ได้จากการ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่อง การสถาปนา
และความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทย
- PowerPoint
เรื่องการสถาปนา
อาณาจักรไทย
- หนังสืออ่าน
ประกอบ
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์
- PowerPoint
เรื่องความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทยใน
ยุคสมัยต่างๆ
- www.youtube.
com
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เรียนรู้การสถาปนา
การส่งเสริมความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรไทย

สัปดาห์ ชั่วโมง หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
17-20 34-39 หน่วยที่ 6
พระมหากษัตริย์กับ
สังคมไทย
2.1 สถานะของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
- ธรรมราชา
- สมมติเทพ
- พระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ
2.2 บทบาท
พระมหากษัตริย์ต่อการ
พัฒนาชาติไทย
- การสร้างความ
มั่นคงของประเทศ
- อัครศาสนูปถัมภก
- ส่งเสริม สนับสนุน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
- การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร
20
40
สอบกลางภาค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส4.3 ม 4-6/2
วิเคราะห์
ความสาคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อ
ชาติไทย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. อธิบายปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการดารง
อยู่ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์แต่
ละสมัย (K)
2. วิเคราะห์บทบาท
ของสถาบันพระมหา
กษัตริย์ต่อการพัฒนา
ชาติไทย (K,P)
3. เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อ
ชาติไทย (A)

กิจกรรม
การเรียนรู้
1.ทักษะ
กระบวนการ
- กระบวนการ
กลุ่ม
- กระบวนการ
สืบเสาะความรู้
2. ทักษะ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์

ส 4.1 ม 4-6/2 ส 4.3 ม 4-6/1,2

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
เรื่อง
พระมหากษัตริย์
กับสังคมไทย
- PowerPoint
เรื่องการสถาปนา
อาณาจักรไทย
- หนังสืออ่าน
ประกอบ
- สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค: ร้อยละคะแนนปลายภาค = 70 : 30
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบกลางภาค
+

ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค 20 + 30 + 20 + = 70
การสอนรายวิชา ส 30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มี

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

ร้อยละ 40

4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 30

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 30

4.1 การประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงาน ร้อยละ 40
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ส4.1 ม4 – 6 / 1 ส4.3 ม4 – 6 / 1
1. กิจกรรมกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
นาเสนอผลงานเป็น PowerPoint
เกณฑ์การให้คะแนน
1.1 ถูกต้องทางวิชาการ
5 คะแนน
1.2 ผลงานน่าสนใจ
5 คะแนน
1.3 การนาเสนอ/ส่งผลงาน 5 คะแนน
รวม
15 คะแนน
2.ใบกิจกรรมทบทวนความรู้

รูปแบบ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

15

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

5
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รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบปลายภาค
ตัวชี้วัดที่ ส4.3 ม.4 – 6 /1
3. ให้นักเรียนศึกษาประเด็นที่กาหนดให้เกี่ยวกับ
พัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
ไทย
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย – สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น และนาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้หน้าชั้น
เรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
1.1 ถูกต้องทางวิชาการ
5 คะแนน
1.2 ผลงานน่าสนใจ
5 คะแนน
1.3 การนาเสนอ/ส่งผลงาน 5 คะแนน
รวม
15 คะแนน
4.ใบกิจกรรมทบทวนความรู้

รูปแบบ
ของงาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่
18

15

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18

5
สัปดาห์ที่
19
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4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 30 )
กาหนดสอบกลางภาค (.......สัปดาห์ที่ 11.....) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนมีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ตัวชี้วัดที่ ส 4.1 ม 4-6/1-2 ส 4.3 ม 4-6/1
หน่วยที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
หน่วยที่ 3 ความเป็นมาของชนชาติไทย

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ
ปรนัย 4 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
ปรนัย 12 ข้อ
อัตนัย 2 ข้อ
ปรนัย 4 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ

รวม

คะแนน

2
5
6
10
2
5
30

4.3 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 30)
กาหนดสอบปลายภาค (.....สัปดาห์ที่ 20......) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนมีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ตัวชี้วัดที่ ส 4.1 ม 4-6/1-2 ส 4.3 ม 4-6/1
หน่วยที่ 4 อาณาจักรโบราณกับสังคมไทย
หน่วยที่ 5 พัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรไทย
หน่วยที่ 6 พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
รวม

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ
ปรนัย 4 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
ปรนัย 10 ข้อ
อัตนัย 2 ข้อ
ปรนัย 6 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ

คะแนน

2
5
5
10
3
5
30
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
รายวิชา ส30205 หน้าที่พลเมือง 2 (Civil Duty 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรม-ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่
ติดตารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทาของตนเอง
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ข่าวสารทางการเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มีส่วนร่วมและตัดสินใจ
เลือกตั้ง อย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความอดทน ใฝุหาความรู้ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้
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เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
2. ตัวชี้วัด
1. มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
9. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียน
การสอน
- การวัดผลและ
การประเมินผล

2

2

3-4

3-4

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอน
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจใน
โครงสร้างขอบข่าย
โดยรวมของเนื้อหาวิชา
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตัวชี้วัด
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
หน่วยที่ 1
1. มีส่วนร่วมและ
ความเป็นไทย
แนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์
-การสนทนา
และเผยแพร่มารยาท
-การมีสัมมาคารวะ ไทยสู่สาธารณะ
-อนุรักษ์ สืบสาน
ประยุกต์และ
เผยแพร่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย

2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์
สืบสาน ประยุกต์และ
เผยแพร่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง (ความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร

กิจกรรม
การเรียนรู้
-อภิปราย/
สนทนา
ความสาคัญและ
ความเป็นมาของ
วิชาหน้าที่
พลเมือง
-ครูและนักเรียน
ร่วมกันกาหนด
แนวการจัดการ
เรียนรู้ การวัด
และประเมินผล

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-แผนการวัดและ
ประเมินผล

-ทบทวนความรู้
ด้วยการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการไหว้
การกราบ
การสนทนา
-การสาธิต/
สนทนา เกี่ยวกับ
การมีสัมมาคารวะ
-กระบวนการกลุ่ม
นาเสนอ เรื่อง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

-วีดิทัศน์มารยาท
ไทย

-ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
จากสื่อ
เวปไซต์ต่างๆ
-คลิปวิดีโอ
-youtube
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

5-6

5-6

7-9

7-9

10

10

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
อดทน ใฝุหาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทา
ของตนเอง)
หน่วยที่ 2 รักชาติ 1. เป็นแบบอย่าง
ยึดมั่นในศาสนา และ ประยุกต์ และเผยแพร่
เทิดทูนสถาบัน
พระบรมราโชวาท
พระมหากษัตริย์
หลักการทรงงาน และ
-พระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของ
(การมีระเบียบวินัย
เศรษฐกิจพอเพียง
ความสามัคคี)
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
-หลักการทรงงาน ในตนเอง (ความซื่อสัตย์
(ระเบิดจากข้างใน
สุจริต ขยันหมั่นเพียร
ไม่ติดตารา บริการที่ อดทน ใฝุหาความรู้
จุดเดียว ใช้อธรรม
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ปราบอธรรม)
ยอมรับผลที่เกิดจากการ
-หลักปรัชญาของ
กระทาของตนเอง)
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
การเรียนรู้
ภูมิปัญญาไทย
(การแต่งกาย
ภาษา ภูมิปัญญา
ไทย และ
ประเพณี) 4 กลุ่ม
-การสืบค้น
นาเสนอ
พระบรมราโชวาท
(การมีระเบียบ
วินัย
ความสามัคคี)
-ปูายนิเทศ/
นิทรรศการ
เรื่อง หลักการ
ทางาน
-นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค (นอกตาราง)

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

-หนังสือพระ
บรมราโชวาท
(การมีระเบียบ
วินัย
ความสามัคคี)
-หลักการ
ทางาน
(ระเบิดจาก
ข้างใน ไม่ติด
ตารา บริการ
ที่จุดเดียว
ใช้อธรรมปราบ
อธรรม) จาก
สื่อต่างๆ
-หนังสือคา
พ่อสอน
-สารคดี
-พระราช
กรณียกิจ
-เศรษฐกิจ
พอเพียง
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-17 11-17 หน่วยที่ 3
ความเป็นพลเมืองดี
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
-พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
-การวิพากษ์
ประเด็นนโยบาย
สาธารณะ
-รู้ทันข่าว สื่อ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แบบสังเกต
การเลือกตั้ง
-นโยบาย
สาธารณะ

18-19

-สารคดีชุมชน
เข้มแข็ง
-คลิปวีดิทัศน์
-Youtube
-ตัวอย่างชุมชน
เข้มแข็ง

20

ตัวชี้วัด/
กิจกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. เป็นแบบอย่างและ
-สังเกต/บันทึก
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่น ผล
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
การเลือกตั้งใน
ประชาธิปไตย
โรงเรียน
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการ -วิพากษ์
ประชาธิปไตยในการ
นโยบาย
วิพากษ์ ประเด็นนโยบาย สาธารณะที่กลุ่ม
สาธารณะที่ตนสนใจ
สนใจ 1 เรื่อง
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจ -ยกตัวอย่างข่าว
เลือกตั้งอย่างมีวจิ ารณญาณ และสถานการณ์
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ พร้อมวิเคราะห์
5. คาดการณ์เหตุการณ์
และนาเสนอ
ล่วงหน้าบนพื้นฐานข้อมูล
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝุหาความรู้
ตัง้ ใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง)
1. เห็นคุณค่าของการอยู่ -นาเสนอชุมชน
18-19 หน่วยที่ 4 ความ
ร่วมกันอย่างสันติ และ
ปรองดอง
เข้มแข็ง
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
สมานฉันท์
-การอยู่ร่วมกันอย่าง 2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง (ความซื่อสัตย์
สันติ
สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝุหาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง)
20
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

-ใบงาน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอน รายวิชา ส30205 หน้าที่พลเมือง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนน
สอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลาง = 30 + 20 + 30
การสอน รายวิชา ส30205 หน้าที่พลเมือง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีแผนการ
ประเมินผล
การเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
รวม 100 คะแนน

การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
1. การนาเสนอผลงานเกี่ยวกับ การแต่ง
กาย ภาษา ภูมิปัญญา และประเพณีไทย
2. สืบค้น/นาเสนอ/จัดปูายนิเทศ
พระบรมราโชวาท
3. สืบค้น/นาเสนอ/จัดนิทรรศการ หลักการ
ทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลางภาค (สอบนอกตาราง) หน่วยที่ 1
และ หน่วยที่ 2

ร้อยละ 60
รูปแบบ
วันที่
ของงาน
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

10

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

5

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 9

15

สัปดาห์ที่ 10

20
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รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
1. วิพากษ์นโยบายสาธารณะที่สนใจ 1 เรื่อง
2. ยกตัวอย่างข่าวและสถานการณ์
พร้อมวิเคราะห์และนาเสนอ
3. นาเสนอชุมชนเข้มแข็งในรูปแบบที่
หลากหลาย

รูปแบบของ
งาน

วันที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

คะแนน

งานกลุ่ม
งานคู่

สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 17

10
10

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

10

การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
20
รวม
20
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบปลายภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
เติมคา 6 ข้อ
3
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 5
10
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
คะแนน
หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
เติมคา 4 ข้อ
2
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
อัตนัย 1 ข้อ
5
รวม
20
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แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ส30105 ประวัติศาสตร์โลก

จานวน 1.0 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1

ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความสาคัญของช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เกณฑ์การแบ่งยุค
สมัย ของประวั ติศ าสตร์ ส ากล เปรี ย บเทีย บการแบ่ง ยุค สมัย ระหว่ างโลกตะวั นออกกับโลกตะวันตก และ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งยุ ค สมั ย กั บ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ในประวั ติ ศ าสตร์ โลกตะวั น ตก โลกตะวั น ออกและ
ประวัติศาสตร์ไทย
ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันออกและตะวันตก ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยกลางจนถึงสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่ 2
ทั้งทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบัน
โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในโลกตะวันตกและตะวันออก เข้าใจ
ความสาคัญของความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยกลางถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชียที่มีผลต่อพัฒนาการของโลกปัจจุบันสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
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2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม 4-6/1
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
ส 4.2 ม 4-6/1-3
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มี
ผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน
3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและ
เอเชีย
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ที่
การเรียนรู้
1
1
แนะนารายวิชาประวัติ 1. รู้และความ
ศาสร์โลก เกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้
โครงสร้างสาระการ
กระบวนการเรียนรู้
เรียนรู้ตามที่กาหนด
ตัวชี้วัด จุดประสงค์
ในตัวชี้วัด ส4.1(1)
การเรียนรู้การวัดและ
ส4.2
ประเมินผลอภิปราย
(1-3)ความสาคัญ
ข้อเสนอ
และ ประโยชน์ของ
ของผู้เรียนและ
วิชา ประวัติศาสร์
โลก
ข้อตกลงในการเรียน
2. เข้าใจภาระ
การสอน ทดสอบก่อน
เรียน
งานที่ต้องปฏิบัติ
และส่งตาม
กาหนดเวลา
พร้อมทั้งเข้าใจ
กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้การ
วัดและ
ประเมินผล
3. เพื่อตรวจสอบ
ความรู้ พื้ น ฐาน
ของนั ก เรี ย นใน
เ นื้ อ ห า ที่
เกี่ยวข้อง
1-2
2-3
เรื่องที่ 1 เวลาและยุค
มาตรฐาน ส 4.1
สมัยของ
เข้าใจความหมาย
ประวัติศาสตร์โลก
ความสาคัญของ
1.1 ประวัติศาสตร์
เวลาและยุคสมัย
สากล(ตะวันตก)
ทางประวัติศาสตร์
1.2 ประวัติศาสตร์จีน
สามารถใช้วิธีการ
และอินเดีย

กิจกรรมการ
เรียนรู้
1. ศึกษาจาก
เอกสาร
2. อภิปราย/
แสดงความ
คิดเห็น
3. ทดสอบ
ก่อนเรียน
4. ร่วมกันจัดทา
ข้อตกลง

1. ศึกษา
ความรู้
เกี่ยวกับเวลา
และยุคสมัย
ของ
ประวัติศาสตร์
2. อภิปราย

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
โครงสร้าง
รายวิชา
2. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

สาระการเรียนรู้
(ตะวันออก)
1.3 ประวัติศาสตร์ไทย
1.4 เปรียบเทียบเวลา
และยุคสมัย เหตุการณ์
สาคัญของโลกตะวันตก
และโลกตะวันออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ส 4.1 ม
4-6/1
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. อธิบายยุคสมัย
ของประวัติศาสตร์
สากล ทั้งโลก
ตะวันตกและโลก
ตะวันออก
2. วิเคราะห์เกณฑ์
การกาหนด
ยุคสมัยได้
3. สร้างเส้นเวลา
(Timeline)
เชื่อมโยงเหตุการณ์
สาคัญของโลก
ตะวันตกและ
ตะวันออกได้

กิจกรรมการ สื่อการสอน/
เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
และสรุป
เกณฑ์
การแบ่งยุค
สมัยทาง
ประวัติศาสตร์
3. สร้างเส้น
เวลา (Time
line)
เปรียบเทียบ
เชื่อมโยง
เหตุการณ์
สาคัญใน
ประวัติศาสตร์

92

สัปดาห์ คาบที่
ที่
3-6
411

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
เรื่องที่ 2 อารยธรรมสมัย มาตรฐาน ส 4.2
โบราณ
เข้าใจพัฒนาการของ
2.1 เมโสโปเตเมีย
มนุษยชาติจากอดีต
2.2 อียิปต์
จนถึงปัจจุบัน ในด้าน
2.3 กรีก
ความสัมพันธ์และการ
2.4 โรมัน
เปลี่ยนแปลงของ
2.5 จีน
เหตุการณ์อย่าง
2.6 อินเดีย
(รวมทั้งอารยธรรมสมัย ต่อเนื่อง ตระหนักถึง
โบราณของอเมริกา)
ความสาคัญและ
เกี่ยวกับเรื่อง
สามารถวิเคราะห์
- ปัจจัยการสร้างสรรค์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ความเจริญ
ตัวชี้วัดส 4.2 ม4-6/1
- ความเจริญของอารย
วิเคราะห์อิทธิพล
ธรรม
ของอารยธรรรม
- ผลที่มีต่อมนุษยชาติ
โบราณ และการติดต่อ
(มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างโลกตะวันออก
,วิทยาการด้านต่างๆ และ กับโลกตะวันตกที่มีผล
แนวคิดของนักปราชญ์) ต่อพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
- การติดต่อระหว่างโลก จุดประสงค์การเรียนรู้
ตะวันตกและโลก
1. อธิบายปัจจัยการ
ตะวันออก
สร้างสรรค์
ความเจริญอารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออก
สมัยโบราณ
2. วิเคราะห์ความเจริญ
และผลของอารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออก
ที่มีต่อมนุษยชาติ
3. อธิบายความสัมพันธ์
และความสาคัญของ
การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันตกกับโลก
ตะวันออก

กิจกรรมการ
เรียนรู้
1. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาอารย
ธรรมโบราณ
ในแหล่งต่าง
ๆ ตาม
ประเด็นที่
กาหนดนาไป
จัดทา
นิทรรศการ/
สมุดภาพ
ความรู้/
เว็บไซต์
2.กลุ่มเสนอ
ผลงานใน
ห้องเรียน
3. สรุปและ
วิเคราะห์

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

93

สัปดาห์ คาบที่
ที่
6-10 1219

สาระการเรียนรู้
เรื่องที่ 3 อารยธรรมและ
เหตุการณ์สาคัญของโลก
ยุคกลาง
3.1 การล่มสลายของ
จักรวรรดิโรมันตะวันตก
และความเจริญรุ่งเรือง
ของจักรวรรดิโรมัน
ตะวันออก (ไบเซนไทน์)
3.2 ระบอบฟิวดัลและ
ระบบแมนเนอร์
3.3 สงครามครูเสด
และผลกระทบที่นาไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงใน
ยุโรป
3.4 อารยธรรมของ
โลกยุคกลาง
(ศิลปวัฒนธรรม อิทธิพล
ของคริสต์ศาสนา
การเกิดมหาวิทยาลัย)
3.5 อารยธรรมของไบ
เซนไทน์และการล่มสลาย
3.6 อารยธรรมของ
โลกมุสลิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 46/2
2. วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญต่าง
ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. วิเคราะห์
สาเหตุและผลของ
การล่มสลายของ
จักรวรรดิโรมัน
ตะวันตก
2. วิเคราะห์
ลักษณะสาคัญของ
ระบอบฟิวดัลและ
ระบบแมนเนอร์
รวมทั้งสาเหตุ และ
ผลกระทบที่มีต่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ของทวีปยุโรป
3. วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
สงครามครูเสดที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
ทวีปยุโรป
4. อธิบายอารย
ธรรมของโลกยุคกลาง
ที่ส่งผลถึงปัจจุบัน
(ศิลปวัฒนธรรม
อิทธิพลของคริสต์
ศาสนาการเกิด
มหาวิทยาลัย )

กิจกรรมการ สื่อการสอน/
เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
1. การศึกษา
ด้วยตนเอง
โดยใช้
โปรแกรมSAS
Curriculum
Pathways
2. อภิปราย
ประเด็นที่ครู
กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน
3. สรุปและ
วิเคราะห์
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สัปดาห์ คาบที่
สาระการเรียนรู้
ที่
10
20 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
1121-25 เรื่องที่ 4 พัฒนาการของ
13
โลกตะวันตก
4.1 การฟื้นฟูศิลป
วิทยาการ
(Renaissance)
4.2 กาเนิดรัฐชาติใน
ยุโรป สเปน
โปรตุเกส อังกฤษ
ฝรั่งเศส
4.3 การปฏิรปู ศาสนา
(Reformation)
4.4 การปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์
(The Scientific
Revolution)
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
15-19
4.5 การปฏิวัติ
เกษตรกรรม
(The Argicultural
Revolution)
4.6 การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม
(The Industrial
Revolution)
1326เรื่องที่ 5 จักรวรรดินิยม
15
29
ตะวันตก
5.1 การสารวจทาง
ทะเลและการยึดครอง
อาณานิคม
5.2 จักรวรรดินิยมใน
แอฟริกา เอเชียอเมริกา
เหนือ และอเมริกาใต้
(สาเหตุ การเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 46/2
2. วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. อธิบาย
ความหมาย
ความสาคัญ
และพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์สาคัญของ
โลกตะวันตก
2.วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
เหตุการณ์สาคัญที่
ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 46/2-3
2. วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน

กิจกรรมการ
เรียนรู้
เรื่องที่ 1 - 3
1.
กระบวนการ
กลุ่ม
วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหา
การตั้งคาถาม
2.
กระบวนการ
สืบค้น
3. อภิปราย
ประเด็นที่ครู
กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน
4. สรุปและ
วิเคราะห์

1.
กระบวนการ
กลุ่ม
วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหา
การตั้งคาถาม
2.

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. หนังสือ
แบบเรียน
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
3. เว็บไซต์
4.
วีดีโอ
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

15-17

30-34

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไป
ยังทวีปอเมริกา
แอฟริกาและเอเชีย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. อธิบายสาเหตุ
และผลของการ
สารวจทางทะเล
และการยึดครอง
ดินแดนต่างๆ ใน
ภูมิภาค แอฟริกา
เอเชีย และอเมริกา
2. อธิบายแนวคิด
และสาเหตุของ
จักรวรรดินิยมใน
ทวีปอเมริกา
แอฟริกา และ
เอเชีย
3. วิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไป
ยังทวีปอเมริกา
แอฟริกาและเอเชีย
เรื่องที่6 แนวคิดและการ ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 4เปลี่ยนแปลง
6/2-3
ทางการเมืองการ
2. วิเคราะห์
ปกครองของโลก
เหตุการณ์สาคัญ
ตะวันตก
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
6.1 การปฏิวัติทางภูมิ
การเปลี่ยนแปลง
ปัญญา
ทางสังคม
(Intellectual
เศรษฐกิจและ

กิจกรรมการ
เรียนรู้
กระบวนการ
สืบค้น
3. อภิปราย
ประเด็นที่ครู
กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน
4. สรุปและ
วิเคราะห์

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับ
จักรวรร
ดินิยม

1.
กระบวนการ
กลุ่ม
วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหา

1. หนังสือ
แบบเรียน
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
3. เว็บไซต์
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

17-20

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
Revolution)
การเมือง เข้าสู่โลก
และแนวคิด
สมัยปัจจุบัน
ประชาธิปไตย
3. วิเคราะห์
6.2 การปกครองของ
ผลกระทบของการ
โลกตะวันตก
ขยายอิทธิพลของ
6.3 การปฏิวัติอัน
ประเทศในยุโรปไป
รุ่งโรจน์ของอังกฤษ
ยังทวีปอเมริกา
6.4 การปฎิวัติอเมริกา
แอฟริกาและเอเชีย
6.5 การปฏิวัตฝิ รั่งเศส
6.6 การปฏิวัติรสั เซีย
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. วิเคราะห์แนวคิด
ของนักปรัชญา
ตะวันตกในยุครู้แจ้ง
ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
2. วิเคราะห์แนวคิด
เสรีนิยมและสังคม
นิยมของโลก
ตะวันตก
3. วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
การปฏิวัติอังกฤษ
อเมริกา ฝรั่งเศสและ
รัสเซีย
35-39 เรื่องที่ 7 ความขัดแย้ง ตัวชี้วัด ส 4.2 ม 4และความร่วมมือใน
6/2-3
คริสต์ศตวรรษที่ 20
2. วิเคราะห์
7.1 สงครามโลกครัง้ ที่ 1 เหตุการณ์สาคัญ
7.2 องค์การสันนิบาต
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ชาติ
การเปลี่ยนแปลง
7.3 สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทางสังคม
7.4 สหประชาชาติ
เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน

กิจกรรมการ
เรียนรู้
การตั้งคาถาม
2.
กระบวนการ
สืบค้น
3. อภิปราย
ประเด็นที่ครู
กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน
4. สรุปและ
วิเคราะห์

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
4. วีดีโอ
เกี่ยวกับการ
ปฏิวัติอังกฤษ
อเมริกา
ฝรั่งเศส
และรัสเซีย

1.
กระบวนการ
กลุ่ม
วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหา
การตั้งคาถาม
2.
กระบวนการ

1. หนังสือ
แบบเรียน
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
3. เว็บไซต์
4.
วีดีโอ
เกี่ยวกับ
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

20

40

สาระการเรียนรู้

สอบปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ กิจกรรมการ สื่อการสอน/
การเรียนรู้
เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สงคราม
3. วิเคราะห์
สืบค้น
ผลกระทบของการ 3. อภิปราย โลก
ขยายอิทธิพลของ
ประเด็นที่ครู
ประเทศในยุโรปไป กาหนดให้ใน
ยังทวีปอเมริกา
ชั้นเรียน
แอฟริกาและเอเชีย 4. สรุปและ
จุดประสงค์การ
วิเคราะห์
เรียนรู้
1. วิเคราะห์ความ
ร่วมมือและความ
ขัดแย้งของ
มนุษยชาติของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20
2. ตระหนักใน
ความสาคัญของการ
รักษาสันติภาพ
เรื่องที่ 4 –เรื่องที่ 7

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิ ช า ประวั ติ ศ าสร์ โ ลก รหั ส วิ ช า ส30105
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30
คะแนนระหว่างภาค= คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบหลังกลางภาค
= 20 + 30 + 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
40
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
30
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
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4.1 การประเมินจากงาน/การบ้านที่มอบหมายร้อยละ 40
รายการ
กิจกรรมประเมินผลก่อนกลางภาคเรียน
1.กลุ่ม4-5คนศึกษาพัฒนาการของอารย
ธรรมโบราณดังนี้
1.1เลือกศึกษาวิเคราะห์และสรุปความรู้
เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณตะวันตกและ
ตะวันออก นาเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
นิทรรศการ/สมุดภาพความรู้/เว็บไซต์/
ภาพยนตร์
ส่งผลงานครู ในประเด็นเรื่อง
- ปัจจัยการสร้างสรรค์ความเจริญ
- ลักษณะของความเจริญ
- ผลที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
(ด้านศิลปวัฒนธรรม,ด้านความเจริญทาง
วิทยาการ,แนวคิดของนักปราชญ์)
เกณฑ์การให้คะแนน
1.ความถูกต้องด้านวิชาการ 4 คะแนน
2.การนาเสนอและวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผลน่าสนใจ
4 คะแนน
3.ความถูกต้องของบรรณานุกรม1 คะแนน
4.การตรงต่อเวลา
1
คะแนน รวม
10คะแนน
2. ทดสอบความรู้ในคาบเรียน
3. กิจกรรมประเมินผลหลังกลางภาคเรียน
แบ่งกลุ่ม4-5คนเลือกศึกษาประเด็นสาคัญ
สรุป นาเสนอและอภิปรายพร้อมตั้ง
คำถามและแสดง คาตอบในคาบเรียนเรื่อง
แนวคิดทางการเมืองสมัย จักรวรรดินิยม

รูปแบบ
ของงาน
งานกลุ่ม

วันที่
มอบหมาย
สัปดาห์ที่1

สัปดาห์ที่ 5

งานดีย่ ว
งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่1-9
สัปดาห์ที่ 11

ท้ายคาบเรียน 5
สัปดาห์ที่ 13 15

กาหนดส่ง

คะแนน
15
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ถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 สรุปประเด็น การ
อภิปรายความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
A4 เกณฑ์การให้คะแนน
1.ความถูกต้องด้านวิชาการ 4 คะแนน
2.การวิเคราะห์และนาเสนอและ
อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ 4 คะแนน
3.การอ้างอิงถูกต้อง 2 คะแนน
รวม
10 คะแนน
4. ทดสอบความรู้ในคาบเรียน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่11-19 ท้ายคาบเรียน

5

4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ30)
กาหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ60 นาทีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ใน
การสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ คะแนน
เรื่องที่ 1 เวลาและยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลก
เรื่องที่ 2 อารยธรรมสมัยโบราณ

ปรนัย 4 ข้อ
ปรนัย 10 ข้อ /อัตนัย 1 ข้อ

2
5 /10

เรื่องที่ 3 อารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญของโลกยุคกลาง

ปรนัย 6 ข้อ /อัตนัย 1 ข้อ

3 / 10

รวม

30

4.3 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ30)
การสอบปลายภาคใช้เวลาในการสอบ 60 นาทีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการ
สอบปลายภาคมีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้'ในการสอบ
เรื่องที4่ พัฒนาการของโลกตะวันตก

ลักษณะและจานวน
ปรนัย6ข้ข้ออสอบ
อัตนัย 1 ข้อ
เรื่องที่5จักรวรรดินิยมตะวันตก
ปรนัย 4 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
เรื่องที6่ แนวคิดและการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครองของ ปรนัย 6 ข้อ
โลกตะวันตก
อัตนัย 1 ข้อ
เรื่องที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ปรนัย 4 ข้อ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20
อัตนัย 1 ข้อ
รวม

คะแนน
3
5
2
5
3
5
2
5
30
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2

0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปประเทศจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งเสริม
และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกในสังคมไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์
เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจวิธีการสืบค้นข้อเท็จจริงในสังคมมนุษย์ การส่งเสริมและการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้น
ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ไทย มีความรักและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยที่ได้รักษาอธิปไตย ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 4.1 ม 4-6/2
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มี ความรัก ความภูมิใจ
และธารงความเป็นไทย
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ส4.3 ม4-6/1,3,4,5
1. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน
4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย
5. วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

102

สัปดาห์ ชั่วโมง
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ที่
ที่
การเรียนรู้
1
1 แนะน ารายวิ ช า การวั ด และ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ประเมินผล วิธีการเรียน แหล่ง การเรียนรู้
เรียนรู้ ข้อตกลงในการเรียน
2-4

2-4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เหตุการณ์สาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทยและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมไทย (สมัยรัชกาลที่
4 - 6)
1.1 สนธิสัญญาเบาว์ริง
1.2 การปฏิรูปประเทศใน
สมัยรัชกาลที่ 4 - 6
- ด้านการเมือง
- การปกครอง
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- การต่างประเทศ

5-6

5-6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475
2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475
2.2 เหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475 และผลกระทบ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
ชี้แจง อธิบาย การวัดและ แผนการจัดการเรียนรู้
ประเมินผล วิธีการเรียน และแผนการ
แหล่งเรียนรู้ ข้อตกลงใน ประเมินผล
การเรียน
ส4.3 ม4-6/1 วิเคราะห์
1. กระบวนการกลุ่ม
- เอกสารประกอบการ
ประเด็นสาคัญของ
วิเคราะห์ประเด็นทาง
เรียน
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. กระบวนการสืบเสาะ การปฏิรูปประเทศสมัย
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ ความรู้
รัชกาลที่ 4 - 6
การปฏิรูปประเทศสมัย
3. ให้นักเรียนวิเคราะห์ - สื่ออิเล็กทรอนิคส์
รัชกาลที่ 4 – 6 (K,P)
เหตุการณ์สาคัญและ
- หนังสืออ่านประกอบ
2. วิเคราะห์เหตุการณ์
ผลกระทบของการปฏิรูป ที่เกี่ยวกับประเด็นทาง
สาคัญและผลกระทบของ ประเทศสมัยรัชกาลที่ 4 ประวัติศาสตร์
การปฏิรูปประเทศสมัย
– 6 ที่มีต่อสังคมไทยจาก - PowerPoint เรื่อง
รัชกาลที่ 4 – 6 ที่มีต่อ
เอกสารทาง
เหตุการณ์สาคัญและ
สังคมไทย (K,P)
ประวัติศาสตร์ 1 เรื่อง ผลกระทบของการ
3.ตระหนักและเห็น
และนาเสนอหน้าชั้น
ปฏิรูปประเทศสมัย
ความสาคัญของการปฏิรูป
เรียน
รัชกาลที่ 4 – 6 ที่มี
ประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4
ต่อสังคมไทย
- 6 (A)
ส4.3 ม4-6/1 วิเคราะห์
- กระบวนการสืบค้น
- เอกสารประกอบการ
ประเด็นสาคัญของ
ข้อมูล
เรียน
ประวัติศาสตร์ไทย
- การคิดวิเคราะห์ คิด
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
สังเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงการ
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ - การคิดอย่างมี
ปกครอง 2475
การเปลี่ยนแปลงการ
วิจารณญาณ
- แบบทดสอบ
ปกครอง 2475 (K,P)
- การนาเสนอในรูปแบบ - ใบกิจกรรม
2. วิเคราะห์เหตุการณ์การ
- ใบงาน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง การอภิปราย
- PowerPoint
2475 และผลกระทบที่มีต่อ
ประกอบการสอน
สังคมไทย (K,P)
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

7-9

7-9

10

10

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
3.ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475 (A)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ส4.3 ม4-6/1 วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญทาง
ประเด็นสาคัญของ
การเมืองหลังการ
ประวัติศาสตร์ไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
2475 ถึง ปัจจุบัน
1. วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้
- 14 ตุลาคม 2516
เกิดเหตุการณ์สาคัญทาง
- 6 ตุลาคม 2519
การเมืองหลังการ
- พฤษภาทมิฬ 2535
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
- รัฐประหาร 2549
2475 ถึง ปัจจุบัน (K,P)
- รัฐประหาร 2557
2. วิเคราะห์เหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองหลัง
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน (K,P)
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองหลัง
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อ
สังคมไทย(K,P)
4.ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของเหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองหลัง
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 (A)
ประเมินผลการเรียนรู้กลาง ตัวชี้วัด ส4.3 ม 4-6/1
ภาคเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กระบวนการสืบเสาะ
ความรู้
2. กระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์
สาคัญทางการเมืองหลัง
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน
3. การนาเสนอ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

- เอกสารประกอบการ
เรียน
เรื่อง สาเหตุและ
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองหลังการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน
- สื่ออิเล็กทรอนิคส์
- หนังสืออ่านประกอบ
ที่เกี่ยวกับเกิด
เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองหลังการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475 ถึง
ปัจจุบัน
- PowerPoint เรื่อง
-14 ตุลาคม 2516
- 6 ตุลาคม 2519
- พฤษภาทมิฬ 2535
- รัฐประหาร 2549
- รัฐประหาร 2557
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สัปดาห์ ชั่วโมง
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
11-12 11-12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิ
ปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ยุคปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน
(รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
3.1 ปัจจัยที่ทาให้เกิดภูมิ
ปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ยุคปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน
(รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
3.2 ภูมิปัญญาไทยที่มีต่อ
สังคมไทย
1) การรักษาอธิปไตย
ของชาติในยุคจักรวรรดินิยม
2) ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปกรรม
3) ภูมิปัญญาด้าน
การแพทย์แผนไทย
3.3 แนวทางในการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ส4.3 ม4-6/3,5
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งเสริมความสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน
2. วางแผนกาหนด
แนวทางและการมีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทย
(P,A)
3.ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความสาคัญของภูมิปัญญา
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุค
ปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน
ที่มีต่อสังคมไทย
(A)

กิจกรรมการเรียนรู้
- กระบวนการกลุ่ม
- กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล
- การคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์
- การนาเสนอ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- เอกสารประกอบการ
เรียน
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
และสมัยรัตนโกสินทร์
ยุคปฏิรูปถึงปัจจุบัน
(รัชกาลที่ 4 ถึง
ปัจจุบัน)
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
- หนังสือแบบเรียน
- PowerPoint
ประกอบการสอน
- แหล่งเรียนรู้ เช่น
Internet
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่
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สัปดาห์ ชั่วโมง
หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
13-19 13-19 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บุคคลสาคัญที่มี
บทบาทในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุค
ปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่ 4 ถึง
ปัจจุบัน)
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะ
วงศ์วโรปการ
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์
- หม่อมราโชทัย หรือหม่อมราชวงศ์
กระต่าย อิศรางกูร
- สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
ส4.3 ม4-6/4 วิเคราะห์
ผลงานของบุคคลสาคัญทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ ที่
มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ผลงานของ
บุคคลสาคัญที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
ประวัติศาสตร์ไทยที่มีผลต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน (K,P)
2. ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์สืบค้นผลงาน
ของบุคคลสาคัญที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย
(P)
3.ตระหนักและเห็นคุณค่า
ผลงานของบุคคลสาคัญที่มี
บทบาทในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทยใน
ปัจจุบัน (A)

วิธีการสอน

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- กระบวนการ - เอกสาร
กลุ่ม
ประกอบการ
- กระบวนการ เรียน
สืบค้นข้อมูล เรื่อง บุคคลสาคัญ
- การ
ที่มีบทบาทในการ
วิเคราะห์
สร้างสรรค์ภูมิ
สังเคราะห์
ปัญญาไทยและ
ความรู้และ
วัฒนธรรมไทย
นาเสนออย่าง สมัยรัตนโกสินทร์
เป็นระบบ
ยุคปฏิรูปถึง
ปัจจุบัน (รัชกาลที่
4 ถึงปัจจุบัน)
- แบบทดสอบ
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน
- หนังสือ
แบบเรียน
- PowerPoint
ประกอบการสอน
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ที่
ที่

20

20

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้
- พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี
(คอซิมบี้ ณ ระนอง)
- พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี.
แซร์)
- ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์
การเรียนรู้
3. ตระหนักเห็นความสาคัญ
ของบรรพบุรุษไทยและ
ภูมิใจในความเป็นไทย (A)

วิธีการสอน

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัด ส4.3 ม 4-6/3-5

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ส 30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค = 30 + 20 + 30
การสอนรายวิชา ส 30106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย

ร้อยละ 60

4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค

ร้อยละ 20

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค

ร้อยละ 20

รวม

100 คะแนน
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การประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงานที่มอบหมาย

ร้อยละ 60

รายการ/ตัวชี้วัด
รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย กาหนดส่ง คะแนน
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ส4.3 ม4 – 6 / 4
1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์
กลุ่ม
สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 7
20
ไทย 1 เรื่อง และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
5 คะแนน
2. ความถูกต้องของข้อมูล หลักฐาน 5 คะแนน
3. รูปแบบการนาเสนอ
5 คะแนน
4. ส่งงานตามกาหนดเวลา
5 คะแนน
รวมคะแนน
20 คะแนน
2. ใบกิจกรรมทบทวนความรู้ หน่วยที่ 2 เหตุการณ์สาคัญ
เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 8
10
ของประวัติศาสตร์ไทยยุคปฏิรูปประเทศจนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
ตัวชี้วัดที่ ส4.3 ม4 – 6 /5
3. กิจกรรมเพื่อนคู่คิด สืบค้นเรื่องประวัติและผลงานของ
จับคู่
สัปดาห์ท่ี 12 สัปดาห์ที่ 15
20
บุคคลสาคัญ นาเสนอผลงานเป็น PowerPoint หรือ
มัลติมีเดีย พร้อมภาพหลักฐานสาคัญไม่น้อยกว่า 10 ภาพ
มีคาอธิบายภาพ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
และคาถามตามที่กลุ่มกาหนด ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ สาหรับ
ให้เพื่อนตอบเพื่อทบทวนความรู้
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความถูกต้องของข้อมูลทางวิชาการ 5 คะแนน
2. ภาพ หลักฐานประกอบ
5 คะแนน
3. รูปแบบการนาเสนอ
5 คะแนน
4. ส่งงานตามกาหนดเวลา
5 คะแนน
รวมคะแนน
20 คะแนน
4. ใบกิจกรรมทบทวนความรู้ หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญา เดี่ยว
สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 18 10
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศถึงปัจจุบัน
(รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
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4.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (.......สัปดาห์ที่ 11.....) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนมีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ตัวชี้วัด ส4.3 ม.4-6/1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุการณ์สาคัญของประวัติศาสตร์ไทยและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย (สมัยรัชกาลที่ 4 - 6)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์สาคัญทางการเมืองหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึง ปัจจุบัน
รวม

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ

คะแนน

ปรนัย 7 ข้อ

3.5

ปรนัย 4
อัตนัย 1
ปรนัย 9
อัตนัย 1

2
5
4.5
5
20

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

4.3 การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20)
กาหนดสอบปลายภาค (.....สัปดาห์ที่ 20......) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนมีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ตัวชี้วัด ส4.3 ม 4-6/3-5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ
ถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บุคคลสาคัญที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูป
ประเทศถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน)
รวม

ลักษณะและ
จานวนข้อสอบ
ปรนัย 6 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ
ปรนัย 14 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ

คะแนน

3
5
7
5
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
รายวิชา ส30206 หน้าที่พลเมือง 3 (Civil Duty 3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่อง การแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ศึกษา แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝุหาความรู้
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตารา
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ ประเด็น นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่ ว นร่วมและตัดสินใจเลื อกตั้งอย่างมีวิจ ารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้
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เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
2. ผลการเรียนรู้
1. แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหา
ความขัดแย้ง
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

111

3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียน
การสอน
- การวัดผล
และประเมินผล

2-4

2-4

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับครูผู้สอน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในโครงสร้างขอบ
ข่ายโดยรวมของ
เนื้อหาวิชา
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตัวชี้วัด
กฎเกณฑ์ใน
ชั้นเรียน เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
หน่วยที่ 1
1. มีส่วนร่วมและ
ความเป็นไทย
แนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์
1. มารยาทไทย และเผยแพร่มารยาท
- การสนทนา
ไทยสู่สาธารณะ
- การแต่งกาย
2. เห็นคุณค่าของการ
- การมีสัมมา
อนุรักษ์ สืบสาน
คารวะ
ประยุกต์
2.ขนบธรรมเนียม และเผยแพร่
ประเพณี ศิลปะ ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม และ ประเพณี ศิลปะ
ภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

กิจกรรมการเรียนรู้
-อภิปราย/สนทนา
ความสาคัญและ
ความเป็นมาของ
วิชาหน้าที่พลเมือง
-ครูและนักเรียน
ร่วมกัน
กาหนดแนวการ
จัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล

- ดูวีดีทัศน์ เรื่อง
มารยาทไทย สาธิต
และฝึกปฏิบัติ
- ศึกษาวีดีทัศน์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
- อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
- ระดมความคิดใน
เรื่องการอนุรักษ์
เผยแพร่ ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-แผนการวัดและ
ประเมินผล

-วีดีทัศน์มารยาท
ไทย
- วีดีทัศน์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
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สัปดาห์ ชั่วโมง
ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
5-9
5-9
หน่วยที่ 2
1. เป็นแบบอย่าง มี
รักชาติ ศาสน์
ส่วนร่วมในการจัด
กษัตริย์
กิจกรรม และสนับสนุน
ให้ผู้อื่นแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. เป็นแบบอย่าง
ประยุกต์ และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

10
11-16

10
11-13 หน่วยที่ 3 ความ
เป็นพลเมืองดี
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
- การเป็นผู้นาและ
การเป็นสมาชิกที่ดี
- การใช้สิทธิและ
หน้าที่

กิจกรรมการเรียนรู้
-ศึกษา สืบค้นพระ
ราชประวัติ พระราช
กรณียกิจในวัน
สาคัญ เช่น โครงการ
ในพระราชดาริของ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
กลุ่มละ 1 โครงการ
- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
- สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรม
เคารพธงชาติ

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค (นอกตาราง)
1. เป็นแบบอย่างและ
- กรณีศึกษาจาก
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่น ข่าว ร่วมกัน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
อภิปราย เรื่องของ
ประชาธิปไตย
การรู้เท่าทันสื่อ
2. ประยุกต์ใช้
การคาดการณ์
กระบวนการ
เหตุการณ์ล่วงหน้า
ประชาธิปไตยในการ
บนพื้นฐานของ
วิพากษ์ประเด็นนโยบาย ข้อมูล
สาธารณะที่ตนสนใจ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-เวปไซต์
-หนังสือโครงการ
ในพระราชดาริ
ของสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และพระบาท
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม
เคารพธงชาติ
- ข่าว
- นโยบายของ
รัฐบาล
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
14-16 - การใช้เสรีภาพ
อย่างรับผิดชอบ
- ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม
- การเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา
สังคมต่อสาธารณะ
- การติดตามและ
ประเมินข่าวสาร
ทางการเมือง และ
การรู้เท่าทันสื่อ
- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทาง
การเมือง
- การประยุกต์ใช้
กระบวนการ
ประชาธิปไตยใน
การวิพากษ์ของ
ข้อมูลประเด็น
นโยบายสาธารณะ
- การมีส่วนร่วม
และการตัดสินใจ
เลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ
- การรู้ทันข่าวสาร
และการรู้ทันสื่อ
- การคาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้า
บนพื้นฐาน

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
สื่อ5. คาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้าบน
พื้นฐานของข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้
- วิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ
ของรัฐบาล 1
นโยบาย

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
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สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
17-19 17-19 หน่วยที่ 4
ความปรองดอง
สมานฉันท์
1. อัตลักษณ์และ
ความหลากหลาย
ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และ
การพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน
- เคารพซึ่งกันและ
กัน
- ไม่แสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น
- ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน แบ่งปัน
20
20

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ยอมรับในอัตลักษณ์
และเคารพความ
หลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. เห็นคุณค่าการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน

กิจกรรมการเรียนรู้
-กรณีศึกษา สังคม
พหุวัฒนธรรม
ร่วมกัน
อภิปราย หา
แนวทางการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติวิธี
และปูองกันปัญหา
ความขัดแย้ง

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
- กรณีตัวอย่าง
- คลิปปัญหา
ความขัดแย้ง

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอน รายวิชา ส30206 หน้าที่พลเมือง 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนน
สอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค = 30 + 20 + 30
การสอน รายวิชา ส30206 หน้าที่พลเมือง 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.3 ประเมินจากการสอบ ปลายภาค
ร้อยละ 20
รวม
100 คะแนน
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การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
1. ประเมินตามสภาพจริงในการปฏิบัติตนของ
นักเรียนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- การเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและ
แนะผู้อื่นให้มีความรักชาติ
- การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ
- การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ
2. โครงการในพระราชดาริ
3. ประเมินการนามารยาทไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
กลางภาค สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1
และ หน่วยที่ 2
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
1. การนาเสนอกรณีศึกษาจากข่าว ร่วมกัน
อภิปราย เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ การ
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล
2. นาเสนอการปูองกันความขัดแย้งและการ
สร้างเครือข่าย

ร้อยละ 60
รูปแบบ
วันที่
ของงาน
มอบหมาย
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่ 2

กาหนดส่ง

คะแนน

สัปดาห์ที่

20

17

งานกลุ่ม
งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 10

15
10
20

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่
13

15

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่
15

15
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การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (นอกตาราง) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
20
รวม
20
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 20 วันที่) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้
และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
เติมคา 6 ข้อ
3
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อัตนัย 2 ข้อ ข้อละ5
10
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
เติมคา 4 ข้อ
2
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
อัตนัย 1 ข้อ
5
รวม
20
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ
รายวิชา ส30108 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสถานการณ์ที่สาคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 - 21 ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
สมัยปัจจุบัน ที่ทาให้เกิดความร่วมมือและความขัดแย้งทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
บทบาทของบุคคลสาคัญ และแนวคิดสาคัญที่เป็นพื้นฐานนาไปสู่ความความขัดแย้งและการประสานประโยชน์
ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม ตั้งแต่สถานการณ์ต่างๆของโลกที่นาไปสู่สงครามเย็น
สถานการณ์ที่แสดงถึงการขยายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก ไปจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและ
สถานการณ์ความร่วมมือและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความเปลี่ยนแปลง
ทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกในปัจจุบัน โดยศึกษานโยบายการสร้างความร่วมมือทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์
เพื่อให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ เข้าใจปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อให้รู้เท่าทันและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
สังคมไทยและสังคมโลก
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ส 4.2 ม4-6/2,4
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้า
สู่โลกสมัยปัจจุบัน
4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่
สาระการเรียนรู้
ที่
1
1
แนะนารายวิชา
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
อภิปราย ข้อเสนอแนะ
ของผู้เรียน และ
ข้อตกลงในการเรียน
การสอน ทดสอบก่อน
เรียน

2-5

2-5

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้
1.รู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้าง
สาระการเรียนรู้ตามที่
กาหนดในตัวชี้วัด ส
4.2 ม.4-6/2,4
ความสาคญ
ั และ
ประโยชน์ของวิชา
ประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
2. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
รายวิชา
ประวัติศาสตร์
สมัยใหม่ที่มีต่อโลกใน
ปัจจุบัน
3. อภิปราย
วิธีการเรียนและ
ข้อตกลง ในการเรียน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม4เรื่องที่ 1 สถานการณ์
โลกภายหลัง
6/2
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
วิเคราะห์
นาไปสู่สงครามเย็น
เหตุการณ์สาคัญ
1.1 ปัจจัยที่ทาให้เกิด ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
สงครามเย็น
การเปลี่ยนแปลง
1.2 แนวคิด บทบาท
ทางสังคม เศรษฐกิจ
ของบุคคลสาคัญและ
และการเมือง เข้าสู่
วิธีการของมหาอานาจใน โลกสมัยปัจจุบัน
สงครามเย็น
จุดประสงค์การ
- การแบ่งเขตอิทธิพล
เรียนรู้
ระหว่างมหาอำนาจ ใน
1.วิเคราะห์
สงครามเย็น

กิจกรรมการ
เรียนรู้
1. ศึกษาจาก
เอกสาร
2. อภิปราย
3. ทดสอบก่อน
เรียน
4. ร่วมกันจัดทา
ข้อตกลงร่วมกันใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผล

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
1.
เอกสาร
โครงสร้าง
รายวิชา
2.
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

- กิจกรรมระดม
ความคิด
-ประเด็น
คำถาม
- การค้นหา
คำตอบในเวลา
สั้น (Buzzing)
- การสร้างผัง
ความคิด
- กระบวนการ

- ภาพตัวอย่างสมัย
สงครามเย็น
Clip ตัวอย่าง
เพลง/ภาพยนตร์
สมัย
สงครามเย็น
(ทศวรรษ 1950 1960) เช่น
http://www.bb
c.co.uk/history
/worldwars/col
dwar/
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

6-9

6-9

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุด
กิจกรรมการ
ประสงค์การเรียนรู้
เรียนรู้
สาเหตุและ
- หลักการทรูแมน
สืบค้น
- แผนการมาร์แชล
ผลกระทบของ
- องค์การโคมนิ ฟอร์ม โค สงครามเย็น
มินเทิร์น องคก์ าร
2. วิเคราะห์
สนธิสัญญาวอร์ซอ และ
บทบาทและ
องค์การนาโต
แนวคิดของบุคคล
- การเจรจาลดอาวุธ
สำคัญที่นาไปสู่
นิวเคลียร์ (SALT 1 &
การ เปลี่ยนแปลง
SALT 2)
ในยุคสงครามเย็น
เรื่องที่ 2 สถานการณ์
ปัญหา ความขัดแย้ง
และผลของการ
เปลี่ยนแปลงในยุค
สงครามเย็น
2.1 สงครามเย็นใน
ภูมิภาคยุโรป
- วิกฤตการณ์เบอร์ลิน
2.2 สงครามเย็นใน
ภูมิภาคเอเชีย
- สงครามเกาหลี
- สงครามเวียดนาม
- กรณีเขมรแดง
2.3 สงครามเย็นใน
ภูมิภาคอเมริกา
- วิกฤตการณ์คิวบา
2.4 การเปลี่ยนแปลง
สหภาพ
โซเวียตก่อนสิ้นสุด
สงครามเย็น
- สาเหตุและผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด ส 4.2 ม46/2
วิเคราะห์
เหตุการณ์สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1.วิเคราะห์
สาเหตุและ
ผลกระทบของ
สถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในยุค
สงครามเย็น
2.วิเคราะห์
แนวคิดและบทบาท
ของบุคคลสาคัญที่มี
ผลต่อสถานการณ์
ความขัดแย้งของ
โลกในยุคสงคราม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
เว็บ SAS CP
QL#209 Cold
War
:The Truman
Doctrine
- คลิปวิดีโอ การ
สร้างกำแพง
เบอร์ลิน จาก
youtube

-การเรียนการ - คลิปสงคราม
สอนแบบการใช้ เกาหลี
เทคโนโลยี Web - วิดโี อ สงคราม
Based
เวียดนาม
-บทเรียน
- วิดโี อทุ่ง
สำเร็จรูป
สังหาร
SAS Curriculum - หนังสือ 4 ปี
Pathways
นรกในเขมร
- การสืบค้น
- SAS CP
(Inquiry based)
QL#936The
- ระดมพลังสมอง
Cuban
- เกม
- กระบวนการกลุ่ม Missile Crisis
- SAS CP
QL#38
บทบาทของ
สหรัฐอเมริกา
สมัย
ประธานาธิบดี
จอห์นสันใน
สงคราม
เวียดนาม
- ภาพการ์ตูนล้อ
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

สาระการเรียนรู้
สหภาพโซเวียตก่อน
สิ้นสุดสงครามเย็น
- วิกฤติการณ์และ
ผลกระทบการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต

10

10

11-15 11-15

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้
เย็น
3. วิเคราะห์
สาเหตุและ
ผลกระทบของ
การล่มสลายของ
สงครามเย็น

ประเมินผล
กลางภาคเรียน
2.5 การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมของจีนในยุค
ก่อนและช่วงสงคราม
เย็น
2.5.1 จีนยุคสาธารณรัฐ
- แนวคิดของเหมา
เจ๋อตุง
- การนาลัทธิ
คอมมิวนิสต์มาใช้
- การปฏิวัติ
วัฒนธรรม
2.5.2 จีนคอมมิวนิสต์
หลังสงคราม
เย็น สมัยเปิดประเทศ
- แนวคิดของเติ้ง
เสี่ยวผิง
- นโยบายสี่ทันสมัย
- เหตุการณ์จัตุรัส
เทียนอันเหมิน
2.5.3 บทบาทของจีนใน

ตัวชี้วัด ส 4.2 ม46/2
วิเคราะห์
เหตุการณ์ สาคัญ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1.วิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบของ
สถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในยุคสงคราม
เย็น
2.วิเคราะห์แนวคิด
และบทบาทของ
บุคคลสาคัญที่มีผลต่อ
สถานการณ์ความ
ขัดแย้งของโลก ในยุค
สงครามเย็น

กิจกรรมการ
เรียนรู้

เรื่องที่ 1 – 2.4
-การเรียนการ
สอนแบบการใช้
เทคโนโลยี Web
Based
-บทเรียน
สาเร็จรูป
SAS Curriculum
Pathways
- การสืบค้น
(Inquiry based)
- ระดมพลังสมอง
- เกม
- กระบวนการ
กลุ่ม

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้
การเมอื ง
สหรฐั และ
โซเวียตวิกฤตการณ์คิวบา
-SAS CPL#1297
End of the
Cold War

-SAS CP
QL#603 การ
ปฏิวัติ
วัฒนธรรมใน
จีน
- เว็บไซต์
- Power
point
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

16 -19 16-19

สาระการเรียนรู้
โลกยุคปัจจุบัน
- ด้านการเมือง
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
เรื่องที่ 3 สถานการณ์
ความขัดแย้งและความ
ร่วมมือในภูมิภาคต่าง ๆ
หลังสงครามเย็นจนถึง
ปัจจุบัน
3.1 บทบาทของ
สหประชาชาติและ
สหรัฐอเมริกาต่อ
สถานการณ์โลก
3.2 ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ เช่น
- อิสราเอลกับกลุ่ม
ประเทศอาหรับ
-อัฟกานิสถานและ
ปัญหาการ
- การก่อการร้ายสากล
และการต่อต้านการก่อ
การร้าย
- อาหรับสปริง
- อิรักกับประเทศต่าง ๆ
3.2 ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคเอเชีย
- ประเทศศรีลังกา :
ทมิฬ-สิงหล
- ประเทศเมียนมา :
ปัญหาชนกลุ่มน้อย
- ความขัดแย้งไทย :
กัมพูชา

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้
3.วิเคราะห์
สาเหตุและ
ผลกระทบของการ
ล่มสลายของ
สงครามเย็น
ตัวชี้วัด ส 4.2 ม46/4
วิเคราะห์
สถานการณ์ ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่21
จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1. วิเคราะห์
สาเหตุและ
ผลกระทบที่
เกิดขึ้นในภูมภิ าค
ต่างๆ หลังสงคราม
เย็นจนถึงปัจจุบัน
2. วิเคราะห์
แนวคิดและบทบาท
ของบุคคลสาคัญที่มี
ผลต่อสถานการณ์
ความขัดแย้งของ
โลกหลังสงครามเย็น
จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมการ
เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

- เกมเพิ่มพลัง
สมองคู่คิด
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- การสร้างผัง
ความคิด
- การอภิปราย
กลุ่ม

- บทความ
จาก
หนังสือพิมพ์
รายวัน
- ข่าวความ
ขัดแย้งและ
ปัญหา
สถานการณ์
โลก
- คลิปวิดโี อ
เหตุการณ์
สาคัญของโลก
- SAS CP
QL#604
ปัญหาความ
ขัดแย้ง
ระหว่าง
อิสราเอลกับ
อาหรับ
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สัปดาห์ คาบที่
ที่

20

20

สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุด
ประสงค์การเรียนรู้

- ปัญหาข้อพิพาทหมู่
เกาะสแปรตลีย์
3.3 ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคแอฟริกา
- โซมาเลีย
- รวันดา
- ซูดาน
ประเมินผล
ปลายภาคเรียน

กิจกรรมการ
เรียนรู้

สื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้

เรื่องที่ 2.5 - 3

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย รหัสวิชา ส30108 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30
คะแนนระหว่างภาค= คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบหลังกลางภาค
= 20 + 30 + 20
แผนการประเมินผลการเรียน คือ
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
40
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
30
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน

123

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย ( 40 คะแนน)
เวลาที่
รูปแบบ
วันที่
รายการ
กาหนดส่ง นักเรียนควร คะแนน
ของงาน มอบหมาย
ใช้(นาที)
1.แบ่งกลุ่มค้นคว้าสถานการณ์ ปัญหา งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ นาเสนอกลุ่ม
15
ความขัดแย้งและผลของการ
1
9-10 ละ 20 นาที
เปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น
- วิกฤตการณ์เบอร์ลิน
- สงครามเกาหลี
- สงครามเวียดนาม
- วิกฤตการณ์คิวบา
- กรณีเขมรแดง
นาเสนอสาระสาคัญ เน้นของ ความ
ถูกต้อง
ของสาระ ( 3 คะแนน) การนาเสนอ
ได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ( 3 คะแนน )
สรุปสาระที่ นาเสนอพร้อมการอ้างอิง
ที่ถูกต้อง ( 3 คะแนน )
ตรงเวลาและนาเสนอตามกาหนด
ภายในเวลา
15 นาที (1 คะแนน )
2. ทาแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ ในคาบที่ วันละ 5 นาที
5
3,4
เรียน
รวม10 นาที
3. บันทึกข่าว 1 เรื่อง เกี่ยวกับ
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่1 ตลอดภาค วันละ 5 นาที
5
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
เรียน
ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
ทั่วโลก (2 คะแนน) แสดงความ
คิดเห็น
(2 คะแนน) ตั้งคาถามปรนัย พร้อม
แสดงคาตอบ 1 ข้อ (1 คะแนน )
4. อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ นาเสนอกลุ่ม
15
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
15 - 16
16-19
ละ 20 นาที
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4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ
ลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจำนวน
ข้อสอบ
เรื่องที่ 1 สถานการณ์โลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นาไปสู่ - ปรนัยเลือกตอบ 10 ข้อ
สงครามเย็น
- อัตนัย (บรรยาย ) 1 ข้อ
- ปรนัยเลือกตอบ 10 ข้อ
เรื่องที่ 2 สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการ
- อัตนัย (บรรยาย)
เปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น ( เรื่องที่ 2.1 – 2.4 )
1 ข้อ
รวม

คะแนน
5
10
5
10
30

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมี
รายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจำนวน
คะแนน
ข้อสอบ
เรื่องที่ 2 สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการ
เปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น( เรื่องที่ 2.5 )
เรื่องที่ 3 สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ หลังสงคราม
เย็นจนถึงปัจจุบัน
รวม

- ปรนัยเลือกตอบ 10 ข้อ
- อัตนัย (บรรยาย ) 1 ข้อ

5
10

- ปรนัยเลือกตอบ 10 ข้อ
- อัตนัย (บรรยาย )
1 ข้อ

5
10
30
00
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 หน่วยกิต : 1 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
รายวิชา ส30207 หน้าที่พลเมือง 4 (Civil Duty 4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝุหาความรู้
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตารา
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง
และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิ พ ากษ์ ประเด็ น นโยบายสาธารณะที่ ต นสนใจ มี ส่ ว นร่ ว มและตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะความรู้

126

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข มีส่ว นร่ วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลื อกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
2. ผลการเรียนรู้
1. แสดงออก แนะนาผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ
7. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ
8. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายปูองกันปัญหา
ความขัดแย้ง
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
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3. กาหนดการสอนและตัวชี้วัด
สัปดาห์ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
ที่
ที่
1
1 ปฐมนิเทศ
- ตัวชี้วัด
- ลักษณะ
เนื้อหาวิชา
- วิธีการเรียน
การสอน
- การวัดผล
และประเมินผล

2-4

2-4

หน่วยที่ 1
ความเป็นไทย

5-9

5-9

หน่วยที่ 2
รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในโครงสร้าง
ขอบข่าย โดยรวมของ
เนื้อหาวิชา
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ตัวชี้วัด
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
1. แสดงออก แนะนา
ผู้อื่น และยกย่องบุคคล
ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละ

กิจกรรม
การเรียนรู้
-อภิปราย/
สนทนา
ความสาคัญและ
ความเป็นมา
ของวิชาหน้าที่
พลเมือง
-ครูและนักเรียน
ร่วมกัน
กาหนดแนวการ
จัดการเรียนรู้
การวัดและ
ประเมินผล

-กิจกรรมคนดี
ในชุมชน
-การนาเสนอ
-การอภิปราย
-การจัดปูาย
นิเทศ
1. เป็นแบบอย่าง มีส่วน -ศึกษา สืบค้น
ร่วมในการจัดกิจกรรม พระราชประวัติ
และสนับสนุนให้ผู้อื่น
พระราช
แสดงออกถึงความรัก
กรณียกิจในวัน
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา
สาคัญ เช่น
และเทิดทูนสถาบัน
โครงการใน
พระมหากษัตริย์
พระราชดาริ
ของ

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
-แผนการจัดการ
เรียนรู้
-แผนการวัดและ
ประเมินผล

-วีดิทัศน์บุคคล
ตัวอย่าง
-รูปภาพและประวัติ
บุคคลตัวอย่าง
-ปราชญ์ชาวบ้าน
-ใบกิจกรรม
-เวปไซต์
-หนังสือโครงการใน
พระราชดาริ ของ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

128

สัปดาห์ ชั่วโมง
ที่
ที่

สาระการเรียนรู้

10
11-16

10
11-16 หน่วยที่ 3
ความเป็น
พลเมืองดี

17-19

17-19 หน่วยที่ 4
ความปรองดอง
สมานฉันท์

20

20

ตัวชี้วัด/
กิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. เป็นแบบอย่าง
สมเด็จพระนางเจ้า
ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราโชวาท
และพระบาทสมเด็จ
หลักการทรงงาน และ พระเจ้าอยู่หัว
หลักปรัชญาของ
กลุ่มละ 1 โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค (นอกตาราง)
1. เป็นแบบอย่างและ -กิจกรรมบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้
-กิจกรรมเสวนา
ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตาม โต๊ะกลม
วิถีประชาธิปไตย
เกี่ยวกับนโยบาย
2. ประยุกต์ใช้
สาธารณะที่มีผลต่อ
กระบวนการ
การตัดสินใจ
ประชาธิปไตยในการ
ในการเลือกตั้ง
วิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ
3. มีส่วนร่วมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ
4. รู้ทันข่าวสารและ
รู้ทันสื่อ
5. คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล
1. มีส่วนร่วมในการ
-กรณีตัวอย่าง
แก้ปัญหาเมื่อเกิดความ -การอภิปราย
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และ -กระบวนการกลุ่ม
สร้างเครือข่ายปูองกัน
ปัญหาความขัดแย้ง
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค

สื่อการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

-เวปไซต์
เกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาล
-ประกาศ คสช.

-คลิปปัญหา
ความขัดแย้ง
-Youtube
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และมอบหมายงาน
การสอน รายวิชา ส30207 หน้าที่พลเมือง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นอัตราส่วน ดังนี้
แผนการประเมินผล ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = 80 : 20
ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค = ร้อยละของคะแนนสอบก่อนกลางภาค + ร้อยละของคะแนน
สอบกลางภาค + ร้อยละของคะแนนสอบหลังกลางภาค
= 30 + 20 + 30
การสอน รายวิชา ส30207 หน้าที่พลเมือง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
ร้อยละ 60
4.2 ประเมินจากการสอบกลางภาค
ร้อยละ 20
4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
ร้อยละ 20
รวม
การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
รายการ/ตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินผลก่อนสอบกลางภาค
1. ใบงาน คนดีในชุมชน
2. โครงการในพระราชดาริ
กลางภาค สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1
และ หน่วยที่ 2
กิจกรรมประเมินผลหลังสอบกลางภาค
1. การเสวนาโต๊ะกลม
2. นาเสนอการปูองกันความขัดแย้งและ
การสร้างเครือข่าย

ร้อยละ 60
รูปแบบ
วันที่
ของงาน
มอบหมาย
รายกลุ่ม
งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 4

100 คะแนน

กาหนดส่ง

คะแนน

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6

15
15

สัปดาห์ที่ 10
งานกลุ่ม
งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 14

20
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 15

15
15
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การประเมินจากการสอบกลางภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบกลางภาค (..................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
สอบนอกตาราง หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
20
รวม
20
การประเมินจากการสอบปลายภาค (ร้อยละ 20 )
กาหนดสอบปลายภาค (.................................................) เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีดังนี้
หัวข้อที่ใช้ในการสอบ
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
เติมคา 6 ข้อ
3
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อัตนัย 2 ข้อ ข้อละ5
10
(ตามแนวข้อสอบ PISA)
หน่วยที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ (ตามแนว
เติมคา 4 ข้อ
2
ข้อสอบ PISA)
อัตนัย 1 ข้อ
5
รวม
20
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คณะทางาน
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ
4. นายธงชัย ชิวปรีชา
5. นายสมเกียรติ ชอบผล
6. รองศาสตราจารย์พินิต รตะนนุกูล
ที่ปรึกษา
1.นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3.นายพะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.นางพุทธชาต ทองกร
อนุกรรมการวิชาการ
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
รศ.ดร.สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์
นางนฤนาถ ธีรภัทรธารง
ดร.จงกล ทาสวน
นายสมาน แก้วไวยุทธ
รศ.กรรวี บุญชัย
รศ.อรุณีย์ อิทศร
ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
9. อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
10. นายปัญญา ทรงเสรีย์
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต
12. อาจารย์สุภรณ์ สภาพงศ์
13. นายอภิสิทธิ์ ธงไชย
14. อาจารย์อัจฉรา เก่งบัญชา
15. ผศ.ดร.สมชาย นาคะผดุงรัตน์
16. อาจารย์ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
17. ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
19. ดร.อลันด์ คงไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้เชี่ยวชาญนอกประจาการ
ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ.
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
1.ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา
2.นายภูริวรรษ คาอ้ายกาวิน
ผู้อานวการศูนย์บริหารโครงการฯ
3.นางภานุมาส ธรรมถาวรสกุล
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
4.นางสาวสายชล สาละ
ครู ช่วยราชการ ศ.จภ.
คณะกรรมการอานวยการ
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล
2.นายสมร ปาโท
3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน
5.นายชาตรี ประดุจชนม์
6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ
7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
8.นายศักดิ์ รุ่งแสง

ประธานกลุ่มและผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธ รรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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9.นายทินกร นนทการ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
2. นายประกาศ อ่อนตาม
3. นายปรีชา ไพรินทร์
4. นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
5. นายวุฒิชัย สุขม่วง
6. นายประทีปแสง พลรักษา
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8. นายปฎิพล ดารงศุภปัญญา

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

9. นางอรทัย ล่าสัน

รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11.นางสาวสินีนาถ ธรรมชาติ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ

หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

14.นายบุญเลิศ จรัส

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

15.นายวิเชียร ดอนแรม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

16.นางรัตเนตร วิชัยผิน

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

17.นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

18.นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

19.นายศุภนัส นงค์นวล

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

20.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม

หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
1. นายคมฤขิต โต๊ะชาลี
2. นายณัฐชนน ศรีเมือง
3. นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์
4. นายพีระ บุญฉลาด
5. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
6. นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
7. นางดุจดาว ผ่องใส
8. นายประเสริฐ สุดโลก
9. นางสาวกฤติยา ราชสีห์
10. นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข
11. นายวนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางสายสมร ใจสืบ
2. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
4. นางมริสา อริยะวงศ์
5. นางสาวพนิดา ผาทอง
6. นายดนุรุจ สามัญ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายไมตรี สมบูรณ์
2. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา
3. นางพัชรินทร์ บุญยืน
4. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
5. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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6. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
8. นางประภาศรี จิตจานอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9. นายสถาฝน สัตบุตร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13. นางนิตตรา บุญรอด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14. นางวรรณภา มานักฆ้อง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17. นางไสลา รูปเหลี่ยม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
22. นายทนงเกียรติ พลไชยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
23. นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
24. นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
25. นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์
2. นายชวลิต ธิจันดา
3. นายเฉลิม ขวัญดา
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
7. นางกรรณิกา จันทร์วงศ์
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9. นายธนบัตร กองแก้ว
10. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

136

11. นายวิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาเคมี
1. นางอัญมณี พุทธมงคล
2. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
3. นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
4. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
6. นางดวงนภา สมพงษ์
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
8. นางวราภรณ์ แสงเจริญ
9. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์
10. นางน้าผึ้ง สุพรมอินทร์
11. นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาชีววิทยา
1. นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน
2. นางกาญจนา คาจีนะ
3. นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์
4. นางสาวอาภรณ์ รับไซ
5. นายธิติ เพียรโคตร
6. นางสาวศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสุดคนึง คุ้มเกตุ
8. นางสาวคณิตา สุขเจริญ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
10. นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
11. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
12. นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาดนตรี
1. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
2. นายภิญโญ จันทพุ่ม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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3. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
4. นายวิษณุ หนูแย้ม
5. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
1. นางสุมล วรนุช
2. นางพรรณี อินทรปาน
3. นายสุพล สิ่วไธสง
4. นายมานะชัย วงศ์ประชา
5. นายอนุชิต ชัยเรียบ
กลุ่มวิชานาฎศิลป์
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา สอนชา
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญา
4. นางศุภรดา ทองโสม
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก
6. นายณัฐพล เทพศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
1. นางสุภาพร ราชา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. นางคุณากร จิตตางกูร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวรัชนี วุฒิยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6. นายขุนทอง คล้ายทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10. นางวันวิสาข์ แก้วอาภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
11. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา
1. นางพัชชา อนกูลเวช
2. นายชัยนันท์ จินะพรม
3. นางยุพา ชูเนตร์
4. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
5. นางอรุณศรี มณีวรรณ
6. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
7. นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง
8. นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
9. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
10. นางวรรณภา เจริญสุข
11. นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
12. นายพงศ์เทพ กลิ่นเขียว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
2. นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
3. นายวิชชุ อายุสุข
4. นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
5. นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
6. นายนิติ ไชยวงศ์คต
7. นายวีระพล พงศ์ดา
8. นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
9. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
10. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง
11. นางสาวสุพลา ทองแปูน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี
2. นางบัวตูม ออนตะไคร้
3. นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
4. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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5. นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
6. นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
7. นางภาวิณีย์ บุญประสพ
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
9. นางสาวพรทิภา มากมูลดี
10. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี
11. นางศิริรัตน์ บุญเต็ม
12. นางสวง พลอยเจริญ
13. นางเพชราภรณ์ โสลาภา
14. นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์
1. นางขวัญตา วรรณรัตน์
2. นางสุวิภา เกตุทัต
3. นายภัชรพงศ์ พระไว
4. นายสมคิด รูปเหมาะ
5. นางสาวปัฐมาพร สุราสา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร
2. นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
3. นางจินดา ทองอ่อน
4. นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
5. นางสาวพัชรดา สระทองดี
6. นายสิทธิพร ธิมาชัย
7. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
9. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
10. นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
11. นายอุไทย โกยชัย
12. นายสุลตรณ์ หลังเกตุ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายธเนศ ทองไทย
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ชานาญยา
3. นายอุทิศ สุวรรณคีรี
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
5. นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
6. นายกาพล นรชาญ
7. นางศุภลักษณ์ ปูุซึ้ง
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
9. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณ
10. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่าย
11. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรี
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นางศิริรัตน์ พรหมอินทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2. นายวสัน ปุุนผล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4. นางอรษา กมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
5. นางสาวพรนัชชา มาตา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6. นางวรุบล พลไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. นางสาวสุรีพร โบราณมูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9. นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11. นายทรรศกร วงจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
13. นางสาวซีต้า ไรมันซา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
14. นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์
2. นางสุภรณ์ คงนก
3. นางสาวกรรณิกา แสงระวี
4. นางสุมาพร แท่นมาก
5. นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
7. นางสาวอรพรรณ เปาอินทร์
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี
9. นางศิริพร คาสิงห์
10. นางสาววรรณวิศา ลีทอง
11. นายนิธิโรจน์ เรืองธนะวิชญ์
12. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล
13. นางนพมาศ ไทยภักดี
14. นายเชิดชัย หยีหรีม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นางเอมอร กุลบุญ
2. ดร.สุวิวชั ร สมมาตย์
3. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา
4. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
5. ดร.ขัตติยานันท์ โนนไธสง
6. นางสาววรรณพร สุวิเศษ
7. นางสาวกรุณา จันทร์งาม
8. นางสาวอรพรพรรณ สืบศักดิ์
9. นางเรณู นวลคา
10. นายวิจิตร นิยมเดชา
11. นางสาวอังคณา บุญทา
12. นางปวิตรา แดงวิไล
13. นางสาวกาญจนา แก้วจารัส

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมอานวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อานวยการฝุายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิ ส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน
1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2.นายสมร ปาโท ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3.นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
4.นางอรทัย ล่าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
5.นายทวีวัฒน์ ศรีสวุ รรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นายประยงค์ ปิยนารถ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8.นายธนกฤช ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2
1 นายนคร จันละ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายบุญเลิศ จรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6.นางสาวเสาวณีย์ ทองเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7.นายปรัชญากร ฮดมาลี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
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8.นายไมตรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10.นายลักณ์ษมัน ซียง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11.นางสายใจ ประเสริฐสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
12.นางสาวมณิชชา คลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
13. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร สาขาวิชาเคมี
1. นายศราวุทธ แสงอุไร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8. นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
9. นางดวงนภา สมพงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10. นางสาวศิริพร นันท์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
11. นางสาวดาราณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12. นางสาวนาถรถี ชูอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
13. นางสาววัชราภรณ์ แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
14. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
15. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
16. นางสาวอานวยพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์
1.นายวีรวุฒิ เทียนขาว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายวัลลพ คงนะ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจีรนัย สังสุทธิพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นายธวัชชัย จุติประภาค
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6.นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
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7.นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8.นายภิโชติ เอียดเฉลิม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9.นางสาวบุศรินทร์ จิตเส้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
10.นายนวมินทร์ วงค์ไชย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางมยุรี มูลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12.นางสุวิภา เกตุทัต
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13.นางดวงใจ พรหมมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14.นายเริงณรงค์ กงแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15.นางเพ็ญศรี สมบูรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
17.นางขนิษฐา โลขันธ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
18.นางตรีชฏา ถาวรมาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
19.นายสนอง ตูลเพ็ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20.นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
21.นางอรุณศรี มณีวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
22.นางรัชนี รักอยู่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
23.นางกัลยา ปัญญา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
25.นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
26.นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
27.นางอรุณี สารยคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
5.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6.นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
7.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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8.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10.นางสาวพัชรดา สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
11.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
12.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
13.นางวรรณนภา เจริญสุข
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้
1.นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายเดี่ยว ใจบุญ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นางสาวขวัญสกุล ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช .
5.นายภูริทัศน์ สุกนวล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8. นางสาวษุรพีฐ์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายอุทัย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นางยุพา ชูเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นางสาวพัชรดา สระทองดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13.นายอนุทิน พยุงวงษ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
14.นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นางวรรณนภา เจริญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์
1. นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
6. นายศิวรักษ์ จิตอุทัศน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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8. นายวิชัย บั่วเนี่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
9. นางสุนีย์ ยามี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10.นางมนัสชนก ตามวงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11.นางพุทธพร อินอ่อน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12.นางยุภาพร เปรมกมล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13. นางอรจิรา ยอดคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
14. นายพิษณุวัชร์ สวัสดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
16.นางมิ่งขวัญ ขาวดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17. นายเฉลิม ขวัญดา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18. นายปรีชา ศาลางาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
19.นายพีระ บุญฉลาด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
20.นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
21. นายธนบัติ กองแก้ว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
22.นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
23.นายธีระกาญจน์ ปกรณ์ สันโส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
24.นางสาวกฤติยา ราชสีห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
25. นายอดิเรก สาระยาม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.นายสมพร บัวประทุม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.นายพรชัย โกพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.นายวิทวัส พันมุณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4.นายธวัช ไกรนุกูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5.นางดุจดาว ผ่องใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6.นายอิสรา สาเร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7.นายมนัสชนก ตามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8.นายธีระวัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9.นายคมฤขิต โต๊ะชาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
10.นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11.นายจักรพันธุ์ ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12.นายสถเกียรติ ขันทอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
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13.นายสมชัย เถาว์หมอ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
14.สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
15.นายธวัชชัย มันอาษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร
16.นายณัชนน ศรีเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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