
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
รายวิชา  สังคมศึกษา 2 รหัสวิชา  ส21104    1 หน่วยกิต : 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ครูผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาท่ีต้ัง ขนาด อาณาเขต พิกัดภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลา ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม การกระจายของภาษาและศาสนา ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย รวมท้ัง
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
         ศึกษาความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมีจ ากัดกับ
ความต้องการท่ีมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน การเลือกและค่าเสียโอกาส ความส าคัญ หลักการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค รวมท้ังผลดีและผลเสียของพฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบัน การ
รักษาและคุ้มครอง แนวทางการปกป้องและการด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของธนาคารกลางและสถาบัน
การเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภคและสถาบันทางการเงิน การพึ่งพาอาศัยกันและกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  
ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศและเสนอแนวทางแก้ไข ความหมายและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดกฎ
อุปสงค์และอุปทาน ความเป็นมา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รวมท้ังโครงการในพระราชด าริ   
        โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น ส ารวจและแปลความข้อมูลประเด็นปัญหาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย การต้ังค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปเพื่อตอบค าถาม การให้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการอุปนัยและนิรนัยทางเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการกลุ่มในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมเพื่อก าหนด
แนวทางการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย การบริโภคด้วยความ
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รับผิดชอบ คุณค่าในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความส าคัญและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 
มาตรฐาน  ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต่อกัน  ใช้
แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ม. 1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
    ม. 1/2 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของ
โลก  
    ม. 1/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 
 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ม. 1/1  ส ารวจและอธิบายท าเลท่ีต้ัง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
    ม. 1/2  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   ม. 1/3  สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี 
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
    ม. 1/4  วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียท่ียั่งยืน 
 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่การด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ 
               ม. 1/1   อธิบายความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 
               ม. 1/2   วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ 
               ม. 1/3   อธิบายความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 
      ม. 2/4  อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค      
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มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
                ม.1/1  วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ 
ธนาคารกลาง 
                ม.1/2   ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 
                ม.1/3   ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 
 
หมายเหตุ : มีการน าตัวชี้วัด ม. 2/4 ในมาตรฐาน ส 3.1 มาบูรณาการในการสร้างหน่วยการเรียนรูท่ี้ 5 เรื่องการ
บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เนื้อหามีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ในส่วนของตัวชี้วัด ม. 1/4 ใน
มาตรฐาน ส 3.2 ให้น าไปพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการคุ้มครองผู้ผลิตในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
แทน  
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3. ก าหนดการสอนและผลการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์
ท่ี 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1-3 1-6 ปฐมนิเทศ 
หน่วยที่ 1 ส ารวจ
ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย         
1. ปฐมนิเทศแนะน า
วิชาสังคมศึกษา 2 
- แนวทางการจัดการ
เรียนรู้และข้อตกลงใน
การเรียนการสอน  
- ทดสอบก่อนเรียน 
2. ลักษณะทาง
กายภาพ โดยสังเขป 
ของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
 - การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา
ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย    
- ท่ีต้ัง ขนาด อาณา
เขต พิกัดภูมิศาสตร์ 
- เส้นแบ่งเวลาของ            
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
- ลักษณะภูมิประเทศ 
- ภูมิอากาศ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และพืชพรรณ
ธรรมชาติ 

ตัวชี้วัด   
ส 5.1 ม.1/1 วิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
ส 5.1  ม. 1/2  อธิบายพิกัด
ภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ 
ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของแผนท่ีท่ีใช้ในการศึกษา
ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนียได้ 
2. ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา 
ลักษณะทางกายภาพของ 
ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนียได้ 
3. อธิบายลักษณะทาง
กายภาพของทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ได้ 

 

1. กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ 
1.1 การต้ัง
ค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์ 
1.2 การ
รวบรวมข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.4 การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
1.5 การสรุป
เพื่อตอบค าถาม 
2. การอภิปราย
กลุ่มย่อย 
3. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
4. กระบวนการ
เรียนการสอน 
5E  
ฯลฯ 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3. Power 
Point 
4. NASA 
world wind  
5. Google 
Earth 
6. Google 
Map 
7. แผนท่ีโลก, 
แผนท่ีทวีป
เอเชีย 
8. รูปถ่ายทาง
อากาศ 
9. ภาพจาก
ดาวเทียม  
10. ลูกโลก 
11. คลิปวีดีโอ 
เรื่อง ส ารวจ
เอเชีย , ส ารวจ
โลก ฯลฯ 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

  3. การเปรียบเทียบ 
วัน เวลา ของทวีป
ออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 

   

4 - 6 7 - 
12 

 หน่วยที่ 2  เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย         
- การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
- ท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
- การกระจายของ
ภาษาและศาสนา  
- ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทางสังคมท่ี
ส่งผลการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทาง
ประชากร กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัด 
ส 5.1 ม. 1/1วิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
 ส 5.2 ม. 1/1 ส ารวจและ
อธิบายท าเลท่ีต้ัง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
ส 5.2 ม. 1/2 วิเคราะห์ 
ปัจจัยทางกายภาพและ 
ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูลส ารวจและระบุ 
ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ได้ 

1. กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ 
1.1 การต้ัง
ค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์ 
1.2 การ
รวบรวมข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.4 การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
1.5 การสรุป
เพื่อตอบค าถาม 
2. การอภิปราย
กลุ่มย่อย 
3. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
4. กระบวนการ
เรียนการสอน 
5E 
ฯลฯ 
 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3. Power 
Point 
4. NASA 
world wind  
5. Google 
Earth 
6. Google 
Map 
7. แผนท่ีโลก, 
แผนท่ีทวีป
เอเชีย 
8. รูปถ่ายทาง
อากาศ 
9. ภาพจาก
ดาวเทียม  
10. ลูกโลก 
11. คลิปวีดีโอ 
เรื่อง ส ารวจ
เอเชีย , ส ารวจ
โลก ฯลฯ 
 



6 
 

สัปดาห์
ท่ี 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

   2. วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพที่ส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนียได้ 
3. อภิปรายลักษณะทาง
สังคม วัฒนธรรมและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 
ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนียได้ 

  

7 - 9 13 - 
18 

หน่วยที่ 3 
วิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมและ 
ภัยพิบัติใน 
ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย         
- ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในทวีป
ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
- ประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีป
ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
- การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบค้น  

ส 5.2  ม. 1/3 สืบค้น 
อภิปรายประเด็นปัญหาจาก                
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ส 5.2  ม. 1/4  วิเคราะห์
แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 
และการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม ในทวีป 
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
 และโอเชียเนียที่ย่ังยืน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. สืบค้น และอภิปราย 
ประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดข้ึนในทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ได้ 

1. กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ 
1.1 การต้ัง
ค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์ 
1.2 การ
รวบรวมข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.4 การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
1.5 การสรุป
เพื่อตอบค าถาม 
2. การอภิปราย
กลุ่มย่อย 
3. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
4. กระบวนการ
เรียนการสอน 
5E  

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3. Power 
Point 
4. NASA 
world wind  
5. Google 
Earth 
6. Google 
Map 
7. แผนที่โลก, 
แผนทีท่วีป
ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 
8. รูปถ่ายทาง
อากาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

  ส ารวจและแปลความ
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น
ในทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
- สาเหตุการเกิดภัย
พิบัติและผลกระทบ
แนวทางในการจัดการ
ภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีป
ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
ทีย่ั่งยืน 

2. เสนอแนวทางการจัดการ
ภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ในทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนียได้ 
3. ตระหนักในความส าคัญ
ของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม และการมีส่วน
ร่วมเพื่อก าหนดแนวทางใน
การจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ท่ียั่งยืนได้ 

ฯลฯ 9. ภาพจาก
ดาวเทียม  
10. ลูกโลก 
11. คลิปวีดีโอ 
เรื่อง ส ารวจ
เอเชีย ส ารวจ
โลก ฯลฯ 

10 สอบกลางภาค  
11-12 21-

24 
หน่วยที่ 4  
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และกลไกราคา 
 - ความหมายและ
ความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
- ความหมายของค าว่า
ทรัพยากรมีจ ากัดกับ  
ความต้องการมีไม่จ ากัด 
ความขาดแคลน             
- การเลือกและค่าเสีย
โอกาส 
-  ความหมาย และกฎ 
อุปสงค์ อุปทาน 

ส 3.1 ม. 1/1 อธิบาย
ความหมายและความส าคัญ
ของเศรษฐศาสตร์ 
ส 3.2 ม. 1/3 ระบุปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการก าหนด 
อุปสงค์และอุปทาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของ
เศรษฐศาสตร์ได้ 
2. เห็นความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ท่ีน าไป
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
 

1. กระบวนการ
สืบสอบ 5E 
2. กระบวนการ
แก้ปัญหา 
3. กระบวนการ
นิรนัย 
4. กระบวนการ
อุปนัย 
5. การให้
เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
6. วิธีสอนแบบ
กรณีตัวอย่าง 
 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3. Power 
Point 
4. ข่าว/
บทความ 
5. Internet 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

  - ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การก าหนดอุปสงค์ 
อุปทาน 

 

3. บอกความหมายของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
กับความต้องการท่ีมีไม่
จ ากัดได้ 
4. อภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับ
การเลือกและค่าเสียโอกาสได้ 
5. อธิบายความหมายของ
อุปสงค์ อุปทานได้ 
6. วิเคระหป์ัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการก าหนด 
อุปสงค์ อุปทานได้ 
7. น ากฎของอุปสงค์ และ
อุปทานไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

7. วิธีสอนแบบ
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
8. รูปแบบการ
สอน CIPPA 
9. กระบวนการ
วางนัยท่ัวไป 

 

13-14 25-
28 

หน่วยที่ 5 การบริโภค
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 - ความหมายและ
ความส าคัญของการ
บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- หลักการในการ
บริโภคท่ีดี  
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค 
ค่านิยมและพฤติกรรม
ของการบริโภคของคน
ในปัจจุบัน รวมท้ังผลดี
และผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว  
 

 ส 3.1 ม. 1/2 วิเคราะห์
ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่ง
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ 
ส 3.1 ม. 2/4  อภิปราย
แนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค      
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของการบริโภค 
ท่ีดีได้ 
2. อธิบายปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมการบริโภคได้ 
3. ยกตัวอย่างของพฤติกรรม
การบริโภคท่ีดีและไม่ดีของ 
คนในปัจจุบันได้ 

1. กระบวนการ
สืบสอบ 5E 
2. กระบวนการ
แก้ปัญหา 
3. กระบวนการ
นิรนัย 
4. กระบวนการ
อุปนัย 
5. การให้
เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
6. วิธีสอนแบบ
กรณีตัวอย่าง 
7. วิธีสอนแบบ
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3. Power 
Point 
4. ข่าว/
บทความ 
5. Internet 
6. คลิปวีดีทัศน์
การบริโภค 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

  - การรักษาและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของผู้บริโภค 
- กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
การด าเนินกิจกรรม 
พิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตาม
กฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค 
- การด าเนินกิจกรรม
แนวทางการปกป้อง
สิทธิของผู้บริโภค 

4. เห็นความส าคัญและการมี
ส่วนร่วมในการรักษาและ
คุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้บริโภคได้ 
5. อธิบายกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในการพิทักษ์ 
สิทธิประโยชน์ในฐานะ
ผู้บริโภคได้ 

8. รูปแบบการ
สอน CIPPA  
9. กระบวนการ
วางนัยท่ัวไป 

 

15-17 29 -
33 

หน่วยที่ 6 สถาบัน
การเงิน 
- ความหมาย ประเภท 
และความส าคัญของ
สถาบันการเงินท่ีมีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 
 - บทบาทหน้าท่ีและ
ความส าคัญของ
ธนาคารกลาง  
- การหารายได้ 
รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้บริโภคและ
สถาบันการเงิน  

 ส 3.2 ม. 1/1 วิเคราะห์
บทบาทหน้าท่ีและความ
แตกต่างของสถาบันการเงิน
แต่ละประเภทและ 
ธนาคารกลาง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นิยามความหมายของ
สถาบันการเงินได้ 
2. จ าแนกประเภทของ
สถาบันการเงินได้ 
3. เห็นความส าคัญของ
สถาบันการเงินท่ีมีต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
4. อธิบายบทบาทหน้าท่ี
และความส าคัญของ
ธนาคารกลางได้ 
 

1. กระบวนการ
สืบสอบ 5E 
2. กระบวนการ
แก้ปัญหา 
3. กระบวนการ
นิรนัย 
4. กระบวนการ
อุปนัย 
5. การให้
เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
6. วิธีสอนแบบ
กรณีตัวอย่าง 
7. วิธีสอนแบบ
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3. Power 
Point 
4. ข่าว/
บทความ 
5. Internet 
6. คลิปวีดีทัศน์
เอกสารการเงิน
การคลัง 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

   5. อธิบายลักษณะการหา
รายได้ รายจ่าย การออม 
และการลงทุนตามแนวคิด
ในวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
6. อภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคและ
สถาบันการเงินได้ 

8. รูปแบบการ
สอน CIPPA  
9. กระบวนการ
วางนัยท่ัวไป 

 

17-19 34 -
38 

หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการ
แก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ 
- ความหมาย ความ
เป็นมา และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รวมท้ัง
โครงการใน
พระราชด าริ  
- ตัวอย่างท่ีสะท้อนให้
เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน การแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ   
- ปัญหาเศรษฐกิจใน
ชุมชน ประเทศและ
เสนอแนวทางแก้ไข 
 
 

ส 3.1 ม. 1/3 อธิบายความ
เป็นมา หลักการและ
ความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 
ส 3.2 ม. 1/2 ยกตัวอย่างท่ี
สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา 
อาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในประเทศ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย 
ความเป็นมาและหลักการ
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
2. อภิปรายหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในโครงการ
พระราชด าริได้ 
3. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้
เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและ
กัน การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในประเทศได้ 
 

1. กระบวนการ
สืบสอบ 5E 
2. กระบวนการ
แก้ปัญหา 
3. กระบวนการ
นิรนัย 
4. กระบวนการ
อุปนัย 
5. การให้
เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
6. วิธีสอนแบบ
กรณีตัวอย่าง 
7. วิธีสอนแบบ
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
8. รูปแบบการ
สอน CIPPA  
9. กระบวนการ
วางนัยท่ัวไป 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3. Power 
Point 
4. ข่าว/
บทความ 
บทความ 
5. คลิปวีดีทัศน์ 
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. หนังสือหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงของ
ประเวศ วะสี 
7. หนังสือ
เกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ
ท่ี 

หัวข้อ/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

  - การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความส าคัญ 
คุณค่า และประโยชน์
ของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 

4. น าเสนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาชุมชนละประเทศ 
5. ตระหนักในความส าคัญ 
ของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อ
สังคมไทย 

  

20 สอบปลายภาค  
 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชาสังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส21104 ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีแผนการ
ประเมินผลการเรียน ดังนี้ 
 4.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานท่ีมอบหมาย              40  คะแนน 
  -  งานก่อนสอบกลางภาค/งานหลังสอบปลายภาค  20/20 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน:คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10  คะแนน 
 4.3 ประเมินจาการสอบกลางภาค                20  คะแนน 
 4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค               30  คะแนน 
       รวม                    100  คะแนน 
 รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
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4.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานที่มอบหมาย (40 คะแนน) 

รายการ 
 รูปแบบ 
 ของงาน 

วันที่ 
มอบหมายงาน 

   ก าหนด 
      ส่ง 

เวลาที่
นักเรียน 
ควรใช้ 
(นาที) 

คะแนน 

1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการส ารวจและ 
น าเสนอลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย         

 งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 1 
 

สัปดาห์ท่ี 2 
 

50 
นาที 

5 

2. วิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อ 
ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจใน 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย         

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 4 
 

สัปดาห์ท่ี 6 
 

120  
นาที 

5 

3. วิเคราะห์ข่าวที่สะท้อนปัญหาท่ีเกิดจากการกระท า 
หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมใน 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย         

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 6 
 

สัปดาห์ท่ี 9 
 

50 
นาที 

10 

4. ส ารวจบทบาทและความส าคัญของสถาบันการเงินท่ี 
มีต่อเศรษฐกิจในชุมชนของตน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 11 
 

สัปดาห์ท่ี 12 
 

50  
นาที 

5 

5. วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
พร้อมท้ังเสนอแนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 
โดยใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมาสนับสนุน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 13 
 

สัปดาห์ท่ี 14 
 

50  
นาที 

7 

      
6. การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง 
ในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ 
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 15 
 

สัปดาห์ท่ี 19 
 

120  
นาที 

8 

รวม    40 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา สังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส21104 ภาคเรียนท่ี 2            
ปีการศึกษา 2561 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ      
1. ส่งงานตามก าหนด      
2. มีความละเอียดรอบคอบในการท างานและท างาน 
   ด้วยความเอาใจใส่ 

     

พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย      
3. เข้าช้ันเรียนตรงเวลา      
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ      
พฤติกรรมทางด้านความซ่ือสัตย์      
5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน 
   อย่างเคร่งครัด 

     

พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ      
6. มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย      
7. ช่วยเหลืองานส่วนรวม      
พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ      
8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน      
9. พูดจาสุภาพ      
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4.3 ประเมินจาการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
 ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันท่ี  ..............    2561  เวลาท่ีใช้ในการสอบ 60 นาที 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบท่ีใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เร่ืองที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
หน่วยที่ 1 ส ารวจทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย         
ตัวชี้วัด ส 5.1 ม.1/1  

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 9 ข้อ 3 

หน่วยที่ 2  เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย         
ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.1/1 ม.1/2  

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย  
 

12 ข้อ 
  1 ข้อ 

4 
5 

หน่วยที่ 3วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติในทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย         
ตัวชี้วัด ส 5.2 ม.1/3 ม.1/4 

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย  

9 ข้อ 
1 ข้อ 

3 
5 

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
- อัตนัย  

30  ข้อ 
2 ข้อ 

10 
10 

รวม 20 
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4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30  คะแนน) 
ก าหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันท่ี  ...............    2561   เวลาท่ีใช้ในการสอบ 60 นาที 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบท่ีใช้ในการสอบปลายภาค มีรายละเอียดดังนี้ 
เร่ืองที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 

หน่วยที่ 4   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และกลไกราคา 
ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.1/1 
ตัวชี้วัด ส 3.2 ม.1/3  

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 

10 ข้อ 
 

5 
 

หน่วยที่ 5 การบริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
ตัวชี้วัด ส 3.1  ม.1/2  
 

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย (การวิเคราะห์ค่านิยม 
และพฤติกรรมการบริโภคของคน 
ในสังคมท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
ของชุมชนและประเทศ) 

10 ข้อ 
1 ข้อ 

5 
3 

หน่วยที่ 6 สถาบันการเงิน 
ตัวชี้วัด ส 3.2 ม.1/1  

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย (การวิเคราะห์ความเหมือน
และความแตกต่างของสถาบัน              
การเงินแต่ละประเภท) 

10 ข้อ 
1 ข้อ 

5 
3 

หน่วยที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.1/3 
ตัวชี้วัด ส 3.2 ม.1/2 

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
-อัตนัย (การวิเคราะห์ปัญหา
เศรษฐกิจชุมชนประเทศโดยใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

10 ข้อ 
1 ข้อ 

5 
4 

- ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
- อัตนัย 

40  ข้อ 
3 ข้อ 

20 
10 

รวม 30 
 
 
 


