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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ 

รายวิชา ส22104   สังคมศึกษา 4       จ านวนหน่วยกิต 1  หน่วยกิต           เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ผู้สอน  

 
1. ค าอธิบายรายวิชา                   
 
 ศึกษาความหมายและปัจจัยของการลงทุนและการออม  หลักการผลิตและการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองและตัวอย่างการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ หลักการและผลกระทบของการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ ประเภทของตลาด ตัวอย่างของอุปสงค์และ
อุปทาน กลไกราคาและการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ หลักการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินค้าและ
บริการ แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่างๆ หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการของระบบสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน บทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ นโยบาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบทบาท
อื่นๆ ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย ลักษณะของกลุ่มและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่างๆ  สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟูอและเงินฝืด การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการสืบสอบ การให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ในการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน  การส ารวจ การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน กรรมวิธี การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่นท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การประเมินสภาพ สาเหตุ ผลกระทบและ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน  
           เพื่อใหต้ระหนักถึงปัญหาและความส าคัญของการลงทุนและการออมในสังคมไทย การผลิตสินค้าและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ กลไกราคาและการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 
 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 ส 3.1 ม. 2/1 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม 
 ส 3.1 ม. 2/2 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ 
 ส 3.1 ม. 2/3 เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
 ส 3.1 ม. 3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพฒันาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ส 3.1 ม. 3/3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
 
 มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและสังคมโลก 
 ส 3.2 ม. 1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 ส 3.2 ม. 2/1 อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
 ส 3.2 ม. 2/2 ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชีย 
 ส 3.2 ม. 2/3 วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ส 3.2 ม. 2/4 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
 สินค้าปริมาณการผลิตและราคาสินค้า 
 ส 3.2 ม. 3/1 อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
 ส 3.2 ม. 3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล 
กลุ่มคนและประเทศชาติ 
 ส 3.2 ม. 3/3 อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ส 3.2 ม. 3/4 อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟูอเงนิฝืด 
 ส 3.2 ม. 3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา 
 ส 3.2 ม. 3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
1 1 ปฐมนิเทศ 

 ตัวชี้วัด 
 ลักษณะเนื้อหาวิชา 
 วิธีการเรียนการสอน 
 การวัดผลและการประเมินผล 

1. เข้าใจในขอบข่ายภาพรวมของเนื้อหาวิชา 
และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
2. เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน 
การสอนมาตรฐานการเรียนรู้กฎเกณฑ์ใน 
ช้ันเรียนเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

    ขอบข่ายการเรียนรู้ 
วิชาสังคมศึกษา 4 

1. แผนการเรียนรู้และ
แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
2. เกณฑ์การวัดและ 
ประเมินผล 
3. แบบทดสอบก่อนเรียน 

1-4 2-7 
(6 ช่ัวโมง) 

1. การออมนั้นส าคัญไฉน? 
 ความหมายและความส าคัญขอบ
การลงทุนและการออมต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
 การบริหารจัดการเงินออมและ
การลงทุน ภาคครัวเรือน 
 ปัจจัยของการลงทุนและการออม
คือ อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น ค่าของเงิน เทคโนโลยี การคาด
เดาเกี่ยวกับอนาคต 
 ปัญหาของการลงทุนและการออม
ในสังคมไทย 
 ความหมาย  ความส าคัญ และ
หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
ส 3.1 ม. 2/1 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนและการออม 
ส 3.1 ม. 2/2 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า 
และบริการ 
ส 3.2 ม. 1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายความหมายและความส าคัญของ
การลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจได้
ถูกต้อง 
2. เสนอแนวทางการบริหารจัดการเงินออมและ
การลงทุนภาคครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม 
3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลงทุนและการ
ออมในสังคมไทยได้อย่างมีเหตุผล 

1. กระบวนการสืบสอบ  
2. กระบวนการ 
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
3. กระบวนการนรินัย 
4. กระบวนการอุปนัย 
5. การให้เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
6. วิธีการสอนแบบกรณี
ตัวอย่าง 
7. รูปแบบการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 
8. เทคนิคกระบวนการ 
กลุ่ม 
9. Graphic Organizer 
10. เทคนิคการสะท้อน
คิด 

1. เอกสารประกอบ 
การสอน 
2. PowerPoint การ
ลงทุน การออมและการ
ผลิต 
3. วีดทัิศน์ การลงทุน 
การออมและการผลิต 
4. ข่าว/บทความ  
5. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น  
- ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน  
- กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
6. เอกสาร/หนังสือ/
ต าราท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
- เงินทองของมีค่า 
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
 ส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่า
มีการผลิตอะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิต
อย่างไร    มีปัญหาด้านใดบ้าง 
 มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ท่ีมี
ผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
 น าหลักการผลิตมาวิเคราะห์การ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดล้อม 
 ความหมายและความส าคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป 
 ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่ละประเภท 

4. วิเคราะห์การผลิตสินค้าและบริการใน
ท้องถิ่น ท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ส่ิงแวดล้อมได้สอดคล้องกับหลักการผลิต 
5. ยกตัวอย่างกฎหมายท่ีคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

- 51 ค าถามเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว 
7. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
4-9 8-18 

(11 ช่ัวโมง) 
2.  ระบบเศรษฐกิจ: กลไกราคา 
ตลาด และบทบาทของรัฐบาล 
 ความหมายและประเภทของตลาด 
 ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และ
อุปทาน 
 ความหมายและความส าคัญของ
กลไกราคาและการก าหนดราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ 
 หลักการปรับและเปล่ียนแปลง
ราคาสินค้าและบริการ 
 ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   
 บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
 บทบาทและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล เช่นการผลิต
สินค้าและบริการสาธารณะท่ีเอกชน
ไม่ด าเนินการ เช่นไฟฟูา ถนน 
โรงเรียน 
      - บทบาทการเก็บภาษีเพื่อ
พัฒนาประเทศของรัฐในระดับต่าง ๆ   
      - บทบาทการแทรกแซงราคา 
ระดับต่าง ๆ   

ตัวชี้วัด 
ส 3.2 ม. 2/1 อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ 
ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 
ส 3.2 ม. 3/1 อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล 
2. เปรียบเทียบตลาดในระบบเศรษฐกิจ แต่ละ
ประเภทได้ถูกต้อง 
3. วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีมีต่อ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้ครอบคลุม
สาระส าคัญ 
 

1. กระบวนการสืบสอบ  
2. กระบวนการแก ้
ปัญหา 
3. กระบวนการนรินัย 
4. กระบวนการอุปนัย 
5. การให้เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
6. วิธีการสอนแบบกรณี
ตัวอย่าง 
7. รูปแบบการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 
8. เทคนิคกระบวนการ 
กลุ่ม 
9. Graphic Organizer 
10. เทคนิคการสะท้อน
คิด 

1. เอกสารประกอบ 
การสอน 
2. PowerPoint ระบบ
เศรษฐกิจ 
3. วีดิทัศน์ ระบบ
เศรษฐกิจ 
4. ข่าว/บทความ  
5. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น  
- ศูนย์วิจัย TDRI  
- ตลาดหลักทรัพย์  
- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
6. เอกสาร/หนังสือ/
ต าราท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
- หนังสือเศรษฐศาสตร์
เล่มเดียวอยู่   
- โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  
- มือท่ีมองไม่เห็น 
- CARTOONOMICS: 
เศรษฐศาสตร์ฉบับ
การ์ตูน  
- 51 ค าถามเรียนรู้
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
      - บทบาทการแทรกแซงราคา 
และการควบคุมราคาเพื่อการ
แจกจ่ายและการจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ 
 บทบาทอื่นของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย 

เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว 
7. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 
 

10 สอบกลางภาค 
11-13 21-26 

(6 ช่ัวโมง) 
3.  ภาวะการเงินในระบบเศรษฐกิจ  
 ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟูอ 
เงินฝืด ความหมายสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 
 สภาพและสาเหตุปัญหาการ
ว่างงาน 
 ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 
 นโยบาย และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล 
 

ตัวชี้วัด 
ส 3.2 ม. 3/4 อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาวะเงินเฟูอเงนิฝืด 
ส 3.2 ม. 3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน
และแนวทางแก้ปัญหา 
ส 3.2 ม. 3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล 
กลุ่มคนและประเทศชาติ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นิยามค าจ ากัดความของเงินเฟูอ เงินฝืดและ
การว่างงานได้ถูกต้อง  
2. วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด
และการว่างงานท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 

1. กระบวนการสืบสอบ  
2. กระบวนการแก ้
ปัญหา 
3. กระบวนการนรินัย 
4. กระบวนการอุปนัย 
5. การให้เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
6. วิธีการสอนแบบกรณี
ตัวอย่าง 
7. วิธีสอนแฮร์บาร์ต 
8. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  
9. เทคนิคกระบวนการ 
กลุ่ม 
10. Graphic Organizer 
 

1. เอกสารประกอบ 
การสอน 
2. PowerPoint เงินเฟูอ 
เงินฝืด การว่างงาน 
3. วีดิทัศน์ เงินเฟูอ  
เงินฝืด การว่างงาน 
4. ข่าว/บทความ  
5. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น  
- ตลาดหลักทรัพย์   
- ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
6. เอกสาร/หนังสือ/
ต าราท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
- หนังสือเศรษฐศาสตร์
เล่มเดียวอยู่   
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
3. อภิปรายนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลได้โดยสังเขป 

11. เทคนิคการสะท้อน
คิด 

- โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  
- CARTOONOMICS: 
เศรษฐศาสตร์ฉบับ
การ์ตูน 
- 51 ค าถามเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว 

14-17 27-33 
(7 ช่ัวโมง) 

4.  การค้าระหว่างประเทศ: การ
แข่งขัน การพึ่งพา และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 การแข่งขันทางการค้าในประเทศ
และต่างประเทศ 
 การกระจายของทรัพยากรในโลก
ท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น  
น้ ามัน  ปุาไม้  ทองค า  ถ่านหิน  แร่ 
เป็นต้น 
 หลักการและผลกระทบการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
 บทบาทความส าคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

ตัวชี้วัด 
ส 3.2 ม. 2/4 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
สินค้าปริมาณการผลิตและราคาสินค้า 
ส 3.2 ม. 2/3 วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากร ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ส 3.2 ม. 2/2 ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 
ส 3.2 ม. 3/3 อภิปรายบทบาทความส าคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ส 3.2 ม. 3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
  
 
 

1. กระบวนการสืบสอบ  
2. กระบวนการแก ้
ปัญหา 
3. กระบวนการนรินัย 
4. กระบวนการอุปนัย 
5. กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
6. การให้เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
7. วิธีการสอนแบบกรณี
ตัวอย่าง 
8. รูปแบบการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 
9. เทคนิคกระบวนการ 
กลุ่ม 
10. Graphic Organizer 
 

1. เอกสารประกอบ 
การสอน 
2. PowerPoint การค้า
และการรวมกลุ่มระหว่าง
ประเทศ 
3. วีดิทัศน์ การค้าและ
การรวมกลุ่มระหว่าง
ประเทศ 
4. ข่าว/บทความ  
5. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น  
- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ  
- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
 
 



8 
 

 
 

สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
 ลักษณะของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 
 กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ 
       -  ระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
       -  ประเภทการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 
       - องค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ เช่น AEC LAFTA  NAFTA 
EFTA  EU APEC  OPEC  WTO  IMF 
 การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 
 สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. ประเมินผลท่ีเกิดขึ้นจากการแข่งขันทาง
การค้าในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมี
เหตุผล 
  2. อภิปรายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศท่ีเป็นผลมาจากการกระจาย
ของทรัพยากรในโลกได้อย่างมีเหตุผล 
  3. วิเคราะห์หลักการและผลกระทบจากการ
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้ชัดเจน 
  4. วิเคราะห์บทบาทการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ครอบคลุม
สาระส าคัญ 
5. ยกตัวอย่างวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่าง 
ประเทศได้ถูกต้อง 

11. เทคนิคการสะท้อน
คิด 

6. เอกสาร/หนังสือ/
ต าราท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
- หนังสือเศรษฐศาสตร์
เล่มเดียวอยู่   
- โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  
- CARTOONOMICS: 
เศรษฐศาสตร์ฉบับ
การ์ตูน  
- WHY? ไขปริศนารอบ
โลก: เงินและ
เศรษฐศาสตร์   
- 51 ค าถามเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว 
 
 

17-19 34-38 
(5 ช่ัวโมง) 

5.  เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 หลักการและเปูาหมายปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัด 
ส 3.1 ม. 2/3 เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิต
ในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส 3.1 ม. 3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส 3.1 ม. 3/3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

1. กระบวนการสืบสอบ  
2. กระบวนการแก ้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3. กระบวนการนรินัย 
4. กระบวนการอุปนัย 
5. การให้เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 

1. เอกสารประกอบ 
การสอน 
2. PowerPoint 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. วีดิทัศน์ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ข่าว/บทความ  
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สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
 ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการ
ในท้องถิ่น 
 ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหา
ท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และส่ิงแวดล้อม 
 วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาในระดับต่าง ๆ   
 หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิพอเพียงกับหลักการและ
ระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม 
 2. อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและระบบของ
สหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 3. สะท้อนคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างชัดเจน 
    
 

6. วิธีการสอนแบบกรณี
ตัวอย่าง 
7. รูปแบบการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 
8. เทคนิคกระบวนการ 
กลุ่ม 
9. รูปแบบการสอนเพื่อ 
พัฒนาจิตพิสัย 
10. Graphic Organizer 
11. เทคนิคการสะท้อน
คิด 

5. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น  
- มูลนิธิชัยพัฒนา  
- ส านักงาน กปร 
6. เอกสาร/ต ารา/
หนังสือ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
- ครอบครัวตึ๋งหนืด  
- เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
- ถอดรหัสปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
สอนกระบวนการคิด  
- ค าสอนพ่อ  
- กระตุกต่อมคิดชีวิต
พอเพียง  
- ชาวบ้านชวนคิด  
- ภาพนิมิตการพัฒนา 
7. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

20 สอบปลายภาค 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชาสังคมศึกษา 4  รหัสวิชา ส22104  ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี ้

4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัดและภาระงาน           40  คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย        10  คะแนน 
4.3 การสอบกลางภาค             20  คะแนน 
4.4 การสอบปลายภาค             30  คะแนน 

               รวม    100 คะแนน 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี ้
 4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัดและภาระงาน (40 คะแนน) ดังตาราง 
 ก่อนกลางภาค (20 คะแนน) 

รายการ รูปแบบของงาน ช่ัวโมงมอบหมายงาน ช่ัวโมงท่ีก าหนดส่ง เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ คะแนน 
1.  การน าเสนอแผนการลงทุนการผลิตในชุมชน งานกลุ่ม 2 7 3 สัปดาห์ 10 
2.  วิเคราะห์กลไกราคาและบทบาทของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจจากข่าวหรือบทความ 

งานเด่ียว 8 17 5 สัปดาห์ 10 

รวม 20 
 

 หลังกลางภาค (20 คะแนน) 
รายการ รูปแบบของงาน ช่ัวโมงมอบหมายงาน ช่ัวโมงท่ีก าหนดส่ง เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ คะแนน 

1. การจดบันทึกในสมุด การท าแบบฝึกหัด และ
ใบงาน 

งานเด่ียว ทุกสัปดาห์ 40 20 สัปดาห์ 10 

2. การน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานกลุ่ม 21 37-38  8 สัปดาห์ 10 

รวม 20 
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 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวชิาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส22104 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4)  ดี (3) ปานกลาง (2) ต้องปรับปรุง (1) 

พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ 
1.  ส่งงานตามท่ีก าหนด 
2.  มีความละเอียดรอบคอบในการท างานและท างานด้วยความเอาใจใส่ 

 
 

    
 

พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย 
3.  ความมีระเบียบและรอบคอบ 
4.  ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

     

พฤติกรรมทางด้านความซ่ือสัตย์ 
5.  เข้าช้ันเรียนตรงเวลา 
6.  ความพยายามท างานด้วยตนเองจนส าเร็จ 

     

พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ 
7.  มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
8.  ช่วยเหลืองานส่วนรวม 

     

พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ 
9.  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
10.  พูดจาสุภาพ 
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4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาคเวลาใช้สอบ 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ ลักษณะ และจ านวนข้อสอบท่ีใช้มีรายละเอียดดังนี้ 

 
หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 

1. การออมนั้นส าคัญไฉน? - ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
- อัตนัย 1 ข้อ 

9 
1 

3 
5 

2. ระบบเศรษฐกิจ: กลไกราคา ตลาด และบทบาท
ของรัฐบาล 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
- อัตนัย 1 ข้อ 

21 
1 

7 
5 

รวม - ปรนัย  (3 ข้อ :  1 คะแนน) 
- อัตนัย   

30 ข้อ 
2 ข้อ 

10 
10 

 
 

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน) 
    ก าหนดสอบปลายภาคเวลาใช้สอบ 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ ลักษณะ และจ านวนข้อสอบท่ีใช้มีรายละเอียดดังนี้ 

 
หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวนข้อ คะแนน 

3.  ภาวะการเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย  

14 
1 

7 
5 

4.  การค้าระหว่างประเทศ: การแข่งขัน การพึ่งพา 
และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- อัตนัย 

18 
1 

9 
5 

5.  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น - ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 8 4 
รวม - ปรนัย  (2 ข้อ :  1 คะแนน) 

- อัตนัย   
40 ข้อ 
2 ข้อ 

20 
10 

 
 
 

20 

30 
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คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา4 (ส22101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ณ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ (วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562) 
 

1.  อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เช่ียวชาญ 
2.  นายชัยนันท์ จินะพรม ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประธาน 
3.  นางอัจฉริยา เจริญภัทราวุฒิ ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รองประธาน 
4.  นางสาวปรารถนา   พิศพันธ ์ ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ 
5.  นางสาวพัชราภรณ์ น้อยจันทร์ ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการ 
6.  นางสาวทิพากร การสรรพ์ ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ 
7.  นางสาวปวีณา บุญฤกษ์ ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กรรมการ 
8.  นางสาวนันธิญา อ้วนศรีเมือง ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ 
9.  นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ 
10.  นางสาวสุรีพร บัวแก้ว ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
11.  นายณัฐพล ยอดโมรา ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการ 
12.  นายพิชชากร กล่ินเขียว ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กรรมการ 
13.  นายภูริทัศน์ สุกนวล ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เลขานุการ 
14.  นางกิริยา ภูเงิน ครู รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ผู้ประสานงาน 

 
 
 
 
 
 


