
๑ 

 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ส 20201) 
จำนวน  20 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
........................................................ 

 
ความเป็นมา  หรือ หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (๒๕๕๒-๒๕๖๑)  กล่าวถึงการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม  ค่ านิยม มีจิตสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม  มีทักษะ ความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ  สามารถที่จะ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชาเพ่ิมเติมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นรายวิชาที่มุ่งตระหนักและ
เห็นความสำคัญของนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
 
หลักการของหลักสูตร 
หลักการของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2. เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ 

เอกชน ชุมชนและโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกันอันจะนำไปสู่การ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านอ่ืนๆ 

4. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด ความรู้และทักษะ เจตคติ คุณธรรม ภาษา ทักษะอาชีพและภูมิคุ้มกัน 
5. เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับนโยบายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือสนองความ

ต้องการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ที่เน้นการพัฒนา
ทางด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดนและการทำเกษตรแบบยั่งยืน 

 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

๑. มีคุณธรรม ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นในการทำงาน  สนใจงาน เห็นคุณค่าในตนเอง  รักการทำงาน มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  สามารถดำรงชีวิตต่อในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๒. เข้าใจ ความเป็นมาและความสำคัญ เห็นคุณค่าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๓. เข้าใจความแตกต่างระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  รู้จักวิธีการอยู่
ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม 

๔. ตระหนักและเห็นคุณค่า อีกท้ังสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    



๒ 

 

๕. รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๖. ศึกษาผลกระทบและเสนอแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

และบูรณาการเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้าน
ภาษาและด้านวัฒนธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นในการทำงาน   
๒. ซื่อสัตย์สุจริต  กตัญญู 
๓. ใฝ่เรียนรู้  หมั่นฝึกฝน สนใจงาน 
๔. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
๕. เห็นคุณค่าของตนเองและดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ระยะเวลา     

จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง / ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20201 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3             จำนวน  20  ชั่วโมง           0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................................ 
 ศึกษา อธิบาย ความเป็นมาและความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ความ
แตกต่างระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  วิธีการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุ
วัฒนธรรม   บอกความสำคัญและคุณค่าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของประชากรในอำเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี   คุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ ประโยชน์ที่ได้รับ
จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   ศึกษาผลกระทบและเสนอแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและบูรณาการเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านเศรษฐกิจ         
ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านภาษาและด้านวัฒนธรรมอีกทั้งหลักการนักธุรกิจน้อย     
 โดยใช้กระบวนการ บอก อธิบาย ศึกษา เสนอแนวทาง แสวงหาความรู้ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
เพ่ือการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามหลักการนักธุรกิจน้อย 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า อีกทั้งสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 
2. อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ และสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ถูกต้องเหมาะสม 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
4. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 
5. ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพ่ือการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างเหมาะสม 
6. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 
7. ศึกษาผลกระทบและเสนอแนวทางที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี (5 

ด้าน) ได้อย่างสมเหตุสมผล 
8. เสนอแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างเหมาะสม 
9. บอกความแตกต่างทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของประชากรในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีได้

สมเหตุสมผล 
10. อธิบายวิธีการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล 
11. บอกคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างถูกต้อง 
12. อธิบายการประกอบธุรกิจตามหลักการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
13. สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากความถนัดและความสนใจของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รวม 13 ผลการเรียนรู้ 



๔ 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ส 20201  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    เวลา  20  ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   
  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

1.อธิบายความเป็นมาและ
ความสำคัญของของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 

1.ความเป็นมาและความสำคัญ
ของของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

1 5 

  2.อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ 
และสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

2.สภาพทางภูมิศาสตร์ และ
สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

2 10 

  3.อธิบายความแตกต่างระหว่าง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
อย่างสมเหตุสมผล 

3.ความแตกต่างระหว่างเขต
พัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

3 15 

  4.บอกประโยชน์ที่ได้รับจากเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
ถูกต้อง 

4.ประโยชน์ที่ได้รับจากเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

1 5 

5.ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
อย่างเหมาะสม 

5.เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1 5 

2 ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

1.บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ถูกต้อง 

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

1 5 

3 ผลกระทบกับ
การเปลี่ยนแปลง
ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1.ศึกษาผลกระทบและเสนอ
แนวทางท่ีเกิดจากการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี (5 ด้าน) ได้
อย่างสมเหตุสมผล 

1.ผลกระทบและเสนอแนวทาง
ที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี (5 ด้าน) 
 

2 10 

2.เสนอแนวทางการลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่าง
เหมาะสม 

2.แนวทางการลดผลกระทบที่
เกิดจากการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1 5 



๕ 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1.บอกความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของ
ประชากรในอำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีได้สมเหตุสมผล 

1.ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
และชาติพันธุ์ของประชากรใน
อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 

2 10 

2.อธิบายวิธีการอยู่ร่วมกันของ
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

2.การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 

1 5 

3.บอกคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองที่ดีของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.คุณลักษณะการเป็นพลเมือง
ที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 
 

1 5 

5 นักธุรกิจน้อย 
 

1.อธิบายการประกอบธุรกิจตาม
หลักการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. คุณลักษณะของนักธุรกิจ
น้อย 

2 10 

2.สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียนที่
เกิดจากการเรียนรู้ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

2.ชิ้นงานที่เกิดจากความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนที่เกิด
จากการเรียนรู้ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

2 10 

 รวม 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

โครงสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ส 20201  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   
  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ 

๑.ความหมายและ
ความสำคัญของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

1.อธิบายความเป็นมาและ
ความสำคัญของของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ถูกต้อง 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
บอกความสำคัญของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1 

  ๒.สภาพทางภูมิศาสตร์ 
และสังคมพหุ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

2.อธิบายสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ และสังคมพหุ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้
ถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียนสามารถอธิบายสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ และสังคมพหุ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

2 

  ๓.ความแตกต่าง
ระหว่างเขตพัฒนา
เศรษฐกิจปกติกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

3.อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างเขตพัฒนา
เศรษฐกิจปกติกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

นักเรียนสามารถอธิบายความ
แตกต่างระหว่างเขตพัฒนา
เศรษฐกิจปกติกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

3 

  ๔.ประโยชน์ที่ได้รับจาก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

4.บอกประโยชน์ที่ได้รับ
จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ประโยชน์ที่ได้รับจากเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1 

๕.เทคโนโลยีเพ่ือการ
ดำรงชีวิตในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

5.ใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้เพื่อการ
ดำรงชีวิตในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนสามารถอธิบายการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1 

2 ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมายใน
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

๑.ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

1.บอกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
ถูกต้อง 

นักเรียนสามารถอธิบาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1 



๗ 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

3 ผลกระทบกับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ในเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ 

๑.ผลกระทบและเสนอ
แนวทางท่ีเกิดจากการ
เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

1.ศึกษาผลกระทบและ
เสนอแนวทางท่ีเกิดจาก
การเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี (5 
ด้าน) ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ผลกระทบและเสนอแนวทางที่
เกิดจากการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี (5 ด้าน) 
 

2 

๒.แนวทางการลด
ผลกระทบที่เกิดจาก
การเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

2.เสนอแนวทางการลด
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนได้อย่าง
เหมาะสม 

นักเรียนสามารถอธิบายแนว
ทางการลดผลกระทบที่เกิดจาก
การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

1 

4 สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

๑.ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และชาติ
พันธุ์ 

1.บอกความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์
ของประชากรในอำเภอ
สังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรีได้สมเหตุสมผล 

นักเรียนสามารถอธิบายความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และ
ชาติพันธุ์ของประชากรใน
อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรีได้ 

2 

๒.การอยู่ร่วมกันของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

2.อธิบายวิธีการอยู่ร่วมกัน
ของสังคมพหุวัฒนธรรมได้
อย่างสมเหตุสมผล 

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการ
อยู่ร่วมกันของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1 

๓.พลเมืองที่ดีของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

3.บอกคุณลักษณะการ
เป็นพลเมืองที่ดีของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนสามารถอธิบาย
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดี
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
 

1 

5 นักธุรกิจน้อย 
 

๑.การประกอบธุรกิจ
ตามหลักการนักธุรกิจ
น้อย 

1.อธิบายการประกอบ
ธุรกิจตามหลักการนัก
ธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

นักเรียนสามารถอธิบายการ
ประกอบธุรกิจตามหลักการนัก
ธุรกิจน้อย 
 

2 

๒.สร้างสรรค์ ออกแบบ
ชิ้นงาน 

2.สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิด
จากความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนที่เกิดจาก
การเรียนรู้ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียนสามารถอธิบายและ
สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

2 

 รวม 20 
 



๘ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัสวิชา ส 20201  เขตเศรษฐกิจพิเศษ               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที่ ....    เวลา  8   ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ผู้สอน .........................................................................    โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู้ 
1.อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 
2.อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ และสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ถูกต้องเหมาะสม 
3.อธิบายความแตกต่างระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างสมเหตุสมผล 
4.บอกประโยชน์ที่ได้รับจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 
5.ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างเหมาะสม 
 
สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ความแตกต่างระหว่าง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ 
และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีประโยชน์
ที่ได้รับ รวมถึงเทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1.ความหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2.ความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
3.ความแตกต่างระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
4.สภาพทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
5.ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
6.ประโยชน์ที่ได้รับจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
7.เทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.อธิบาย 
 2.บอก 
 3.ใช ้
 4.แสวงหาความรู้ 
 
 



๙ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1.อย่างเหมาะสม 
2.อย่างถูกต้อง 
3.ถูกต้องและเหมาะสม 
4.อย่างสมเหตุสมผล 

 
สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1.ความสามารถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ชิ้นงาน (รวบยอด) 
1.ใบงาน  
2.ผลงาน/ชิ้นงาน 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (8 ชั่วโมง) 

1.ครูให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (1 
ชั่วโมง) 

2.ครูให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุรีได้ถูกต้องและ
เหมาะสม (2 ชั่วโมง) 

3.อภิปรายความแตกต่างระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 (3 ชั่วโมง) 

4.ครูและผู้เรียนร่วมอภิปรายและบอกประโยชน์ที่ได้รับจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(1 ชั่วโมง) 

5.ศึกษาและปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (1 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 

 
 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................ ................ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
............................................................................................................................ ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................................... ................ 
ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
...................................................................................................... ................................................................................
.................................................................. .............................................................................................................. ...... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัสวิชา ส 20201  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที่ ....    เวลา  1   ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ผู้สอน .........................................................................    โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 
 
สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.อธิบาย 
 2.บอก 
 3.ใช ้
 4.แสวงหาความรู้ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1.อย่างเหมาะสม 
2.อย่างถูกต้อง 

 
สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1.ความสามารถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 
 
ชิ้นงาน (รวบยอด) 

1.ใบงาน  
2.ผลงาน/ชิ้นงาน 
 
 
 



๑๒ 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (1 ชั่วโมง) 

1.ครูให้ผู้เรียนสืบค้นและอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(1 ชั่วโมง) 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................... ................................................... 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................ ................ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................ ................ 
ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
...................................................................................................................... ................................................................
.................................................................. ....................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง  ผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัสวิชา ส 20201  เขตเศรษฐกิจพิเศษ           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที่ ....    เวลา  3   ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ผู้สอน .........................................................................    โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู้ 

1.ศึกษาผลกระทบและเสนอแนวทางที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี (5 ด้าน) ได้อย่างสมเหตุสมผล 

2.เสนอแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างเหมาะสม 
 

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี  และแนวทางการลด

ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1.ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
2.แนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี 
 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.อธิบาย 
 2.บอก 
 3.แสวงหาความรู้ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1.อย่างเหมาะสม 
2.อย่างถูกต้อง 
3.อย่างสมเหตุสมผล 

 

สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ชิ้นงาน (รวบยอด) 
1.ใบงาน  
2.ผลงาน/ชิ้นงาน 



๑๔ 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง) 
1.ครูให้นักเรียนศึกษาและอภิปรายผลกระทบและเสนอแนวทางที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี (5 ด้าน) (2 ชั่วโมง) 
2.ครูให้นักเรียนศึกษาและอภิปรายแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  (1 ชั่วโมง) 
  

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................................... ................ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
............................................................................................................ ..........................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................................... ................ 
ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
...................................................................................... ................................................................................................
.................................................................. .............................................................................................. ...................... 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง  สังคมพหุวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ส 20201  เขตเศรษฐกิจพิเศษ            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที่ ....    เวลา  4   ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ผู้สอน .........................................................................      โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกความแตกต่างทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของประชากรในอำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรีได้
สมเหตุสมผล 

2.อธิบายวิธีการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล 
3.บอกคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างถูกต้อง 
 

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี  และแนวทางการลด

ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1.ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของประชากรในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
2.การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม 
3.คุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.อธิบาย 
 2.บอก 
 3.แสวงหาความรู้ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1.อย่างเหมาะสม 
2.อย่างถูกต้อง 
3.อย่างสมเหตุสมผล 

 
สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
 
 



๑๖ 

 

ชิ้นงาน (รวบยอด) 
1.ใบงาน  
2.ผลงาน/ชิ้นงาน 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (4 ชั่วโมง)  
1.ครูให้นักเรียนศึกษาและอภิปรายความแตกต่างทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของประชากรในอำเภอสังข

ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (2 ชั่วโมง) 
2.ครูให้นักเรียนศึกษาและอภิปรายการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม  (1 ชั่วโมง) 
3.ครูให้นักเรียนศึกษาและอภิปรายคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

(1 ชั่วโมง) 
  

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................... ................................................... 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
........................................................ ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ......................................................... 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
............................................................................................................................................................... .......................
.................................................................. .................................................................................................................... 

 



๑๗ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง  นักธุรกิจน้อย 

รหัสวิชา ส 20201  เขตเศรษฐกิจพิเศษ         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที่ ....    เวลา  4   ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ผู้สอน .........................................................................    โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายการประกอบธุรกิจตามหลักการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากความถนัดและความสนใจของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
 การดำเนินธุรกิจต้องอาศัยหลักคุณธรรมตามหลักของนักธุรกิจในการปฏิบัติงาน หลักความซื่อสัตย์ 

ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู ใฝ่เรียนรู้ ประหยัดและความรับผิดชอบ อดออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และภูมิใจในผลงาน และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากความถนัดและความสนใจของ
ตนเองที่เกิดจากการเรียนรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ 

สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1.คุณลักษณะของนักธุรกิจน้อย 
2.ชิ้นงานที่เกิดจากความถนัดและความสนใจของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.อธิบาย 
 2.บอก 
 3.แสวงหาความรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1.อย่างเหมาะสม 
2.อย่างถูกต้อง 
3.อย่างสมเหตุสมผล 

 
สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการสื่อสาร 
 
 
 



๑๘ 

 

ชิ้นงาน (รวบยอด) 
1.ใบงาน  
2.ผลงาน/ชิ้นงาน 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สังเกตคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (4 ชั่วโมง)  
1.ครูให้นักเรียนศึกษาและอธิบายการประกอบธุรกิจตามหลักการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์  (2 ชั่วโมง) 
2.ครูให้นักเรียนศึกษาและสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากความถนัดและความสนใจของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (2 ชั่วโมง) 
  

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................ ................ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
............................................................................................................................ ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................................... ................ 
ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
...................................................................................................... ................................................................................
.................................................................. ....................................................................................................................  
 
 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม



20 
 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ (K) กระบวนการ / คำกริยา (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
1.อธิบายความเป็นมาและ
ความสำคัญของของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
ถูกต้อง 

ความเป็นมาและความสำคัญ
ของของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

อธิบาย ถูกต้อง ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 

2.อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ 
และสังคมพหุวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้
ถูกต้องเหมาะสม 

สภาพทางภูมิศาสตร์ และสังคม
พหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

อธิบาย อย่างถูกต้องเหมาะสม ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 

3.อธิบายความแตกต่างระหว่าง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ความแตกต่างระหว่างเขต
พัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

อธิบาย อย่างสมเหตุสมผล ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 

4.บอกประโยชน์ที่ได้รับจากเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ได้ถูกต้อง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

บอก ถูกต้อง ความสามารถในการคิด 

5.ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ได้อย่างเหมาะสม 

เทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

ใช้ อย่างเหมาะสม ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 
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ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ (K) กระบวนการ / คำกริยา (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
6.บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ถูกต้อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

บอก ถูกต้อง ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 

7.ศึกษาผลกระทบและเสนอ
แนวทางท่ีเกิดจากการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี (5 ด้าน) ได้
อย่างสมเหตุสมผล 

ผลกระทบและเสนอแนวทางที่
เกิดจากการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี (5 ด้าน) 

ศึกษา อย่างสมเหตุสมผล ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 

8.เสนอแนวทางการลด
ผลกระทบที่เกิดจากการเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้อย่างเหมาะสม 

การลดผลกระทบที่เกิดจากการ
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

เสนอแนวทาง ได้อย่างเหมาะสม -ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการสื่อสาร 
-ความสามารถในการแก้ปัญหา 
-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

9.บอกความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของ
ประชากรในอำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีได้
สมเหตุสมผล 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
และชาติพันธุ์ของประชากรใน
อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 

บอก สมเหตุสมผล ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 

10.อธิบายวิธีการอยู่ร่วมกัน
ของสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

อธิบาย อย่างสมเหตุสมผล ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 

11.บอกคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองที่ดีของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดี
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

บอก อย่างถูกต้อง ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการสื่อสาร 
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ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ (K) กระบวนการ / คำกริยา (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
12.อธิบายการประกอบธุรกิจ
ตามหลักการนักธุรกิจน้อยมี
คุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

การประกอบธุรกิจตามหลักการ
นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่
เศรษฐกิจ 

อธิบาย สร้างสรรค ์ -ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการสื่อสาร 
-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

13.สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

การสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ปฏิบัติ -อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

-ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการสื่อสาร 
-ความสามารถในการแก้ปัญหา 
-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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กรอบแนวคิดของรายวิชาเพิ่มเติม เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ผลการเรียนรู้ เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม วัฒนธรรม 
1.อธิบายความเป็นมาและ
ความสำคัญของของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ถูกต้อง 

     

2.อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ และ
สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ได้ถูกต้องเหมาะสม 

     

3.อธิบายความแตกต่างระหว่าง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจปกติกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
อย่างสมเหตุสมผล 

     

4.บอกประโยชน์ที่ได้รับจากเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
ถูกต้อง 

     

5.ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
อย่างเหมาะสม 

     



24 
 

ผลการเรียนรู้ เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม วัฒนธรรม 
6.บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
ถูกต้อง 

     

7.ศึกษาผลกระทบและเสนอ
แนวทางท่ีเกิดจากการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี (5 ด้าน) ได้
อย่างสมเหตุสมผล 

     

8.เสนอแนวทางการลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่าง
เหมาะสม 

     

9.บอกความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของ
ประชากรในอำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีได้สมเหตุสมผล 
 

     

10.อธิบายวิธีการอยู่ร่วมกันของ
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

     

11.บอกคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองที่ดีของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่าง
ถูกต้อง 
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ผลการเรียนรู้ เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม วัฒนธรรม 
12.อธิบายการประกอบธุรกิจตาม
หลักการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

     

13.สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

 

 

 


