
 
 
 

 

  แผนการจัดการเรยีนรูร้ะยะยาว 
รายวิชาสังคมศึกษา 3 (สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์)  

รหัสวิชา ส32101 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

(5/2 , 5/3 , 5/4 , 5/6 , 5/7 , 5/8 , 5/10 , 5/11) 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต  
 

 

นายไกรสิทธิ์ รัตนกันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธ ีการวัดผล

ประเม ินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

1.แรกพบสบตา ปฐมบทสังคมศึกษา 
2.ท าไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ 
3.ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
4.เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=iWP0YkovW-o 

 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

 

Facebook             
group 

  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64 

1. ปัญหาการขาดแคลน  การเลือก  ค่า
เสียโอกาส 
2.ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
3. เส้นเป็นไปได้ในการผลิต 
4. ลักษณะทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
5. ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
กับวิชาภูมิศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ 
 

Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64 

1.ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

 

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1.การก าหนดราคาตามอุปสงค์และ
อุปทาน - การก าหนดราคาในเชิงกล
ยุทธ์ท่ีมีต่อสังคมไทย 

Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

5  

 
 
 
 
 



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธ ีการวัดผล

ประเม ินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1.การก าหนดราคาตามอุปสงค์และ
อุปทาน - การก าหนดราคาในเชิงกล
ยุทธ์ท่ีมีต่อสังคมไทย 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=iWP0YkovW-o 

- 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

10 
 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา
และการควบคุมราคาเพื่อแจกจ่ายและ
จัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

10 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1 การก าหนดค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธ ีการวัดผล

ประเม ินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
 

Google meet 
Skp online 

 

-  
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

10 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเร ียนได ้ม ีเวลาสะสางภาระงานที่ได ้ร ับ  

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1.เศรษฐกิจพอเพียง 
2.การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 
3. การพัฒนาประเทศไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/wa
tch?v=j57TpF9-SEQ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

 
 

 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

1.ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อ
การพัฒนาชุมชนของไทย 
2.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 และการปฏิรูปประเทศ 

Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

 
 

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

1.ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

 
5 

 

 
 
 
 
 



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธ ีการวัดผล

ประเม ินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

1.ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=j57TpF9-SEQ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

10 
 

ผังมโนทัศน์ 
(30 กค 64) 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1.นโยบายการเงิน การคลังกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

5 
 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

การค้า การลงทุนและการเงินระหว่าง
ประเทศ 
 

Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทยในยุค
โลกาภิวัตน์ 

Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

 
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก
เศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข 
 

Google meet 
Skp online 

 

- - 1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 

Facebook             
group 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
สัปดาห์

ท่ี 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธ ีการวัดผล

ประเม ินผล 

ช่องทางในการ

ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 

 

- - - 1.การเข้าเรียน 
 

Facebook             
group 

- 
 

 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 30  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


