
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2           รหัสวิชา ส21103 6 6  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6  6                        ภาคเรียนที่ 2 / 2557               ครูผู้สอน  ม.ราชาณัฐ  อนุสนธ์ิ6
6 6 6 6 6 6 6 6   

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  เศรษฐศาสตร์

     1.1 ความหมาย ความสำคัญและ

           ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์

     1.2 ทรัพยากรมีจำกัดกับความ

           ต้องการที่มีไม่จำกัด

     1.3 ความขาดแคลน การเลือก ค่าเสีย

           โอกาส

ส 3.1  ม.1/1 อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

2.  อุปสงค์ อุปทาน

     2.1 ความหมายและกฎของอุปสงค์ 

           อุปทาน

     2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด

           อุปสงค์ อุปทาน

ส 3.2 ม .1/3  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์ อุปทาน

3. สถาบันการเงิน

     3.1 ความหมายประเภทและความ

           สำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อ

           ระบบเศรษฐกิจ

     3.2 บทบาทหน้าที่และความสำคัญ

           ของธนาคารกลาง

     3.3 การหารายได้ รายจ่าย การออม 

           การลงทุน ซ่ึงแสดงความสัมพันธ์

           ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคและ

           สถาบันการเงิน

 ส 3.2 ม.1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงิน

          แต่ละประเภทและธนาคารกลาง 

4.  การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขัน

     4.1 การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ

           ในประเทศ

     4.2 ตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยกันทาง

           เศรษฐกิจในประเทศ: เศรษฐกิจ

           ชุมชน

     4.3 ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนของ

           ประเทศและแนวทางแก้ไข  

     4.4 การแบ่งปันทางเศรษฐกิจใน

           ประเทศ  

ส 3.2  ม.1/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการ

           แข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ

 ม.1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. (ต่อ)

     4.5 ความหมายและความสำคัญของ

           ทรัพย์สินทางปัญญา

     4.6 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง

           ปัญญา

     4.7 ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สิน

           ทางปัญญา

5.  เศรษฐกิจพอเพียง

     5.1 ความเป็นมา ความหมาย และ

           หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

     5.2 หลักการทรงงานของพระบาท

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สะท้อน

           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     5.3 แนวทางประยุกต์ใช้ปรัชญา

           เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต

           ประจำวัน (ท้องถิ่น)

     5.4 ความสำคัญ คุณค่า และประโยชน์

           ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส 3.1 ม.1/3 อธิบายความเป็นมา  หลักการและความสำคัญของปรัชญา

          เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

6.  บริโภค

     6.1 ความเหมาย ความสำคัญของการ

           บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

     6.2 หลักการในการบริโภคที่ดี

     6.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรรม

            การบริโภค

     6.4 ค่านิยมและพฤติกรรมของการ

           บริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน

           รวมทั้งผลดีผลเสียของพฤติกรรม

           ดังกล่าว

ส 3.1 ม.1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซ่ึง

          ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ

7.  แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

     7.1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง

           ลักษณะทางกายภาพและสังคม

           ของประเทศไทย 

     7.2 เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับ

           ทวีปต่างๆ

     7.3 ความแตกต่างของเวลามาตรฐาน

           กับเวลาท้องถิ่น

ส 5.1 ม.1/1 เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อ

          วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและ

          ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

ม.1/2 อธิบายเส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบวันเวลาของประเทศไทย

          กับทวีปต่างๆ

วก 103/56



หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8.  ทวีปเอเชีย

     8.1 ที่ต้ัง ขนาด อาณาเขต  

     8.2 การจำแนกภูมิภาค

     8.3 ภูมิประเทศ

     8.4 ภูมิอากาศ

     8.5 ทรัพยากรธรรมชาติ

     8.6 ประชากร

     8.7 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

     8.8 สังคมและวัฒนธรรม

     8.9 ปัจจัยทางกายภาพ

     8.10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส 5.2 ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

          ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูล

ม.1/4 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหล

          ของความคิด เทคโนโลยี สินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย 

          ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

9. ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

    9.1 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

    9.2 ประเทศนิวซีแลนด์

    9.3 ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทร

          แปซิกฟิก

    9.4 ลักษณะทางกายภาพและสังคม 

          เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประชากรที่

          มีผลต่อความคิดเทคโนโลยี สินค้า

          และประชากรในทวีปออสเตรเลีย

          และโอเชียเนีย

ส 5.2 ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

          ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูล

ม.1/4 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหล

          ของความคิด เทคโนโลยี สินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย 

          ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

10. วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึน

      ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและ

      โอเชียเนีย

     10.1  ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนใน

              ประเทศไทย

     10.2 ภัยจากที่เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย 

             ออสเตรเลีย โอเชียเนีย

     10.3 ความร่วมมือทางด้าน

             ส่ิงแวดล้อมและ

             ทรัพยากรธรรมชาติ

ส 5.1 

ส 5.2 

ม.1/3 วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ

          และการระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและทวีปเอเชีย 

          ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของ

          ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

ม.1/2 วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อม

          ทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
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การวัดและประเมินผล

6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ทดสอบก่อน หลังเรียน

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจ ใบงานธุรกิจ

4. สังเกตการฝึกปฏิบัติกิจกรรม

5. ตรวจ ใบงานปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

1. แบบทดสอบก่อนหลังเรียน

2. แบบฝึกหัดเสริม

3. แบบประเมินใบงาน

4. แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม

5. แบบประเมินใบงาน

25 ส 3.1 ม .1/1-3

ส 3.2 ม.1/1-4

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 3.1 ม .1/1-3

ส 3.2 ม.1/1-4

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบก่อน หลังเรียน

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจชิ้นงานแผ่นพับ

4. ตรวจการเขียนสรุปวิเคราะห์

    ข่าวภัยธรรมชาติ

5. ตรวจสมุดแบบฝึกหัด 

1. แบบทดสอบก่อนหลังเรียน

2. แบบฝึกหัดเสริม

3. แบบประเมินชิ้นงาน 

4. แบบการอ่านวิเคราะห์ข่าว

5. แบบประเมินสมุดงาน

 

25 ส 5.1 ม.1/1-3

ส 5.2 ม.1/1-4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 5.1

ม.1/1 -1/3

ส 5.2 

ม.1/1 – 1/4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบสังเกต - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ภาระงาน 1. แบบประเมินภาระงาน

2. แบบประเมินใบงาน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย6์ 6                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต6 6 6

3.   มีวินัย6 6 6 6 6 6 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง 6 6 6 6 6 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน6 6

7.   รักความเป็นไทย6 6 6 6 6 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข6 6 6 6 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก
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สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร6 6 6 6 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา6 6 6 6 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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