
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6           รหัสวิชา ส23103 6 6  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6  6                        ภาคเรียนที่ 2 / 2557                     ครูผู้สอน  มิสสุภัทรา ชัยสุริยา

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  เศรษฐศาสตร์น่ารู้

     1.1  กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

            1.1.1 กลไกราคา

            1.1.2 การกำหนดราคา

            1.1.3 ตลาดและประเภทของ

                     ตลาด

     1.2  บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน

            ระบบเศรษฐกิจ

            1.2.1 บทบาทของรัฐในการ

                     พัฒนา

            1.2.2 บทบาททางเศรษฐกิจของ

                     รัฐบาล

     1.3  นโยบายและกิจกรรมทาง

            เศรษฐกิจของรัฐบาล

            1.3.1 นโยบายมหภาค

            1.3.2 นโยบายโครงสร้างทาง

                     เศรษฐกิจ

            1.3.3 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน 

                     และ ระบบบริหารจัดการฯ

            1.3.4 นโยบายพลังงาน

            1.3.5 นโยบายสร้างรายได้

            1.3.6 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

     1.4  ปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

            1.4.1 ปัญหาเงินเฟ้อ

            1.4.2 ปัญหาเงินฝืด

            1.4.3 ปัญหาการว่างงาน

            1.4.4 ผลกระทบของการว่างงาน

            1.4.5 แนวทางการแก้ไขปัญหา

                     การว่างงาน

ส 3.1

ส 3.2

ม.3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

ม.3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

ม.3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

          รัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ

ม.3/3 อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

          ระหว่างประเทศ 

ม.3/4 ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด

ม.3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา

ม.3/6วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. (ต่อ)

     1.5  การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

            1.5.1 ความหมายของการค้า 

                     การลงทุนระหว่างประเทศ

            1.5.2 สาเหตุของการค้า

            1.5.3 การกีดกันการค้าระหว่าง

                     ประเทศ

     1.6  การลงทุนระหว่างประเทศ

            1.6.1 รูปแบบการลงทุน

            1.6.2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการลงทุน

            1.6.3 ประโยชน์ของการลงทุน

     1.7  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

            ระหว่างประเทศ

            1.7.1 ลักษณะของการรวมกลุ่ม

                     ทางเศรษฐกิจ

            1.7.2 องค์การความร่วมมือทาง

                     เศรษฐกิจที่สำคัญใน

                     ภูมิภาคต่างๆของโลก

ส 3.2

2.  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

     2.1  ปัญหาในท้องถิ่นของ

            ประเทศไทย

            2.1.1 แนวทางการแก้ไขปัญหา

                     และพัฒนาท้องถิ่นตาม

                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            2.1.2 การนำแนวคิดของ

                     เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

                     พัฒนาประเทศในระดับ

                     ต่างๆ

     2.2  เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ

            สหกรณ์

            2.2.1 ระบบสหกรณ์ใน

                     ประเทศไทย

            2.2.2 ประวัติความเป็นมาของ

                     สหกรณ์ในประเทศไทย

            2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง

                     แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

                     กับหลักการและระบบของ

                     สหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน

                     การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ส 3.1  ม.3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก

           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ม.3/3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ

          ระบบสหกรณ์
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  แผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

     3.1  ความหมายของแผนที่

     3.2  ประเภทของแผนที่

     3.3  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

     3.4  ระบบกำหนดตำแหน่งบน

            พื้นโลก

     3.5  การรับรู้ระยะไกล

     3.6  ระบบสารสนเทศ

 ส 5.1  ม.3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และ

           นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของ

           ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

4.  ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

      4.1  ทวีปอเมริกาเหนือและ

             อเมริกาใต้

      4.2  ลักษณะทางกายภาพ

      4.3  ลักษณะทางเศรษฐกิจ

      4.4  ลักษณะทางประชากร สังคม

             และวัฒนธรรม

 ส 5.1 ม.3/2 วิเคราะห์ความสัพมันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและ

          สังคมของทวีปอเมิรกาเหนือและอเมริกาใต้

5.  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

     และส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

     และอเมริกาใต้

     5.1  ปัญหาส่ิงแวดล้อมใหม่ในทวีป

            อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     5.2  ปัญหาส่ิงแวดล้อมทางสังคม

            ในทวีปอเมริกาเหนือและ

            อเมริกาใต้

     5.3  แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

            ในทวีปอเมริกาเหนือและ

            อเมริกาใต้

     5.4  การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของ

            ประเทศสหรัฐอเมริกา

     5.5  พลังงานทดแทนในทวีป

            อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     5.6  การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

     5.7  การลดปัญหาชุมชนแออัด

     5.8  ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับ

            จากการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อม

            ในทวีปอเมริกาเหนือและ

            อเมริกาใต้

ส 5.2 ม.3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจาก

          การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีป

          อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

ม.3/2 ระบุแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน

          ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

ม.3/3 สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึน

          ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

ม.3/4 วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

          ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อ

          ประเทศไทย
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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. ตรวจแบบฝึกหัดวิเคราะห์

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา

การว่างงาน

4. ตรวจแผนภาพสรุปความคิด

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

1. แบบทดสอบก่อน หลังเรียน

2. แบบฝึกหัด

3. แบบฝึกหัดวิเคราะห์

4. แผนภาพสรุปความคิด

25 ส 3.1 ม.3/1-3

ส 3.2 ม.3/1-6

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

ส 3.2 ม.3/1-6

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบก่อน-หลังเรียน

2. ตรวจแบบฝึกหัดเรื่องแผนที่

3. ตรวจสรุปเปรียบเทียบ

ลักษณะทางกายภาพ สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

4. ตรวจแผนภาพสรุปความคิด

เรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมทาง

สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ

และใต้

1. แบบทดสอบก่อน หลังเรียน

2. แบบฝึกหัด

3. สรุปเปรียบเทียบ

4. แบบประเมินผลงาน

25 ส 5.1 ม.3/1-2

ส 5.2 ม.3/1-4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 5.1 ม.3/1-2

ส 5.2 ม.3/1-4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบสังเกต - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ภาระงาน/ใบงาน แบบประเมินภาระงาน/ใบงาน - -
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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

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร6 6 6 6 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา6 6 6 6 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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