
  

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส22103 
   จำนวนชั่วโมง  3  ชั่วโมง / สัปดาห์  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  2  
   ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางพลอยนภัส เอ่ียมสวัสดิ์ , นางสิริพร  รัตนกรีฑากุล , นายปริญ  โชตินาราวฒัน์ ,  
  นางสาวขนิษฐา  แสงเงิน , นางสาวสุมาลี นาคท่ัง 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคม ของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจสังคม 
และวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ        
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกาต่อประเทศไทย และศึกษาวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ หลักการ
และผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกัน ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากร
ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น น้ำมัน ป่าไม้ ทองคำ ถ่านหิน แร่ การแข่งขัน
ทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ    
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ กระบวน      
การกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น สำรวจ แก้ปัญหา การสร้างความคิดรวบยอดในเรื่องที่ศึกษา และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง 
นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ ผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
 ส 3.1  ม.2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม 
 ส 3.1    ม.2/2  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
 ส 3.1  ม.2/3  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส 3.1  ม.2/4 อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
 ส 3.2  ม.2/1  อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
 ส 3.2  ม.2/2  ยกตัวอย่างที ่สะท้อนให้เห็นการพึ ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ            
ในภูมิภาคเอเชีย 
 ส 3.2  ม.2/3  วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
 ส 3.2  ม.2/4 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า 
ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า 



  

 ส 5.1  ม.2/1  วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
 ส 5.1  ม.2/2 อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ 
 ส 5.1  ม.2/3  วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
 ส 5.2  ม.2/1  สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
 ส 5.2  ม.2/2  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเล ที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
 ส 5.2  ม.2/3  สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  
 ส 5.2  ม.2/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน 
 รวม  15  ตัวช้ีวัด  
 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้  
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีจะสอน 

1 1 พ.ย.- 4 พ.ย. 2565  การอ่านและแปลความหมายแผนที ่ (สอนชดเชยวันจันทร์สัปดาห์ที ่ 1 วันที่                  
31 ต.ค.2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่องการอ่านแผนที่ ชดเชยการสอนผ่าน line 
และ googleclassroom) 

2 7 พ.ย.- 11 พ.ย. 2565 การอ่านและแปลความหมายแผนที่ 
3 14 พ.ย.- 18 พ.ย. 2565 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 
4 21 พ.ย.- 25 พ.ย. 2565 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจในทวีปยุโรป 
5 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2565 ลักษณะทางกายภาพทวีปแอฟริกา  
6 5 ธ.ค.- 9 ธ.ค. 2565 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา  (สอนชดเชยวันหยุดว ันที่                   

5 ธ.ค. 2565 โดยใช้ใบงานเรื่องลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา 
ชดเชยการสอนผ่าน line และ googleclassroom) 

7 12 ธ.ค.- 16 ธ.ค. 2565 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา (สอนชดเชยวันหยุดวันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยใช้ใบงานเรื่องภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของทวีปยุโรป ชดเชยการสอนผ่าน line และ googleclassroom) 

8 19 ธ.ค.- 22 ธ.ค. 2565 

 
 

23 ธ.ค. 2565 

ภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติและการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติละส ิ ่งแวดล้อม              
ในทวีปยุโรปและแอฟริกา  
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 

9 26 ธ.ค-29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 
(สอนชดเชยวันที่ 30 ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
ชดการสอนผ่าน line และ googleclassroom) 

10 2 ม.ค. -6 ม.ค. 2566 การลงทุนการออม (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค.2566 โดยใช้ใบงานเรื่องการ
ออมและการลงทุน ชดเชยการสอนผ่าน line และ googleclassroom) 

11 9 ม.ค. -13 ม.ค. 2566 การลงทุนการออม 
12 16 ม.ค. -20 ม.ค. 2566 การผลิตสินค้าและบริการ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค.2566 โดยใช้ใบงาน

เรื่องการผลิตสินค้าและบริการ ชดเชยการสอนผ่าน line และ googleclassroom) 
13 23 ม.ค. -27 ม.ค. 2566 การผลิตสินค้าและบริการ  



  

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีจะสอน 
14 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2566 การผลิตสินค้าและบริการ 
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 ระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้า 
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 การค้าระหว่างประเทศ 
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 
19 6 มี.ค. - 24 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส22103  
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส22103 

 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  5.1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 
     คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน  5  คะแนน STEM) 
     คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
     คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน  5  คะแนน STEM) 
     สอบปลายภาค 30 คะแนน 
     รวม   100   คะแนน 
   
   5.2) คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ส 5.1  ม.2/1 
ส 5.1  ม.2/2 

การอ ่ านและแปล
ความหมายแผนที่ 

5 1. การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบปรนัย  แบบเลือกคำตอบ  
4  ตัวเลือก ก่อนและหลังเรียน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 

ส 5.1  ม.2/1 
ส 5.2  ม.2/1 
ส 5.2  ม.2/2 
ส 5.2  ม.2/3 
 

รอบรู ้ เร ื ่องลักษณะ
ทางกายภาพ และ
สังคมของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 

5 1. การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบ  
4  ตัวเลือก ก่อนและหลังเรียน 
3. แบบทดสอบอัตนัยแบบแสดงความ
คิดเห็น หลังเรียน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
 

ส 5.2  ม.2/1 
ส 5.2  ม.2/1 
ส 5.2  ม.2/2 
ส 5.2  ม.2/3 
 

การ เปล ี ่ ยนแปลง
ประชากรเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
ของทว ีปย ุโรปและ
ทวีปแอฟริกา 

5 1. การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบ  
4  ตัวเลือกก่อนและหลังเรียน 
3. แบบทดสอบอัตนัยแบบแสดงความ
คิดเห็นหลังเรียน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
 

ส 5.1  ม.2/3 
ส 5.2  ม.2/4 

ปัญหาและการอนุรักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมของ
ทว ีปย ุ โรปและทวีป
แอฟริกา 

10 1. การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบ  
4  ตัวเลือกก่อนและหลังเรียน 
3. แบบทดสอบอัตนัยแบบแสดงความ
คิดเห็น หลังเรียน 
4. ชิ้นงาน STEM 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
 



  

 
  5.3) คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26-29 ธันวาคม 2565) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ส 5.1  ม.2/1 
ส 5.1  ม.2/2 
ส 5.1  ม.2/3 
ส 5.2  ม.2/1 
ส 5.2  ม.2/2 
ส 5.2  ม.2/3 
ส 5.2  ม.2/4 

- การอ่านและแปลความหมายแผนที่ 
- รอบรู้เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

- การเปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 

- ปัญหาและการอนุร ักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา 

20 1.  ข้อสอบปรนัยแบบเล ือกคำตอบ     
4  ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ 
2.ข้อสอบอ ัตน ัยแบบแสดงความ
คิดเห็นจำนวน 2 ข้อ 

 
  5.4) คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ส 3.1  ม.2/1 
 

การออมและการลงทุน 5 1. การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบปรนัย แบบ
เล ือกคำตอบ 4 ต ัวเล ือก 
ก่อนและหลังเรียน 
3. แบบทดสอบอัตนัยแบบ
แสดงความคิดเห็นหลังเรียน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
 

ส 3.1  ม.2/2 
ส 3.1  ม.2/3 
 

การผล ิ ตส ิ นค ้ า  และ
บริการ 

10 1. การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบปรนัยแบบ
เล ือกคำตอบ 4 ต ัวเล ือก 
ก่อนและหลังเรียน 
3. ชิ้นงาน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
 

ส 3.1  ม.2/4 การคุ ้มครองส ิทธ ิของ
ผู้บริโภค 

5 1.  การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
2. แบบทดสอบปรนัยแบบ
เล ือกคำตอบ 4 ต ัวเล ือก 
ก่อนและหลังเรียน 
3. แบบทดสอบอัตนัยแบบ
แสดงความคิดเห็นหลังเรียน 
 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
 



  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ส 3.2  ม.2/1 
ส 3.2  ม.2/2 
ส 3.2  ม.2/3 
ส 3.2  ม.2/4 

ระบบเศรษฐกิจและการ
แข่งขันทางการค้า 

5 1.  การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
2.  แบบทดสอบปรนัย แบบ
เล ือกคำตอบ 4 ต ัวเล ือก 
ก่อนและหลังเรียน 
3. แบบทดสอบอัตนัย แบบ
แสดงความคิดเห็นหลังเรียน 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint 
  
 

  
 
 5.5) คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน (วันที่ 27-28 ก.พ. , 1-3 มีนาคม 2566) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ส 3.1  ม.2/1 
ส 3.1  ม.2/2 
ส 3.1  ม.2/3 
ส 3.1  ม.2/4 

ส 3.2  ม.2/1 
ส 3.2  ม.2/2 
ส 3.2  ม.2/3 
ส 3.2  ม.2/4 

- การออมและการลงทุน 

- การผลิตสินค้าและบริการ 

- การคุ ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค 

- ระบบเศรษฐกิจและ
การแข่งขันทางการค้า 

30 1. ข้อสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบ 4 ตัวเล ือก  
จำนวน 40  ข้อ 
2 . ข ้ อ สอบอ ั ตน ั ย แบบแสด งความค ิ ด เห็ น                 
จำนวน 2 ข้อ 

    
    5.6) ชิ้นงานสมุดภาพ (STEM)    

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดการส่ง

ชิ้นงาน 
ลักษณะ / 
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ส 3.2  ม.2/3 
ส 3.2  ม.2/4 
ส 5.1  ม.2/1 
ส 5.2  ม.2/4   

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. ความตรงต่อเวลาใน
การส่งชิ้นงาน 
3. เนื้อหาสาระ 
4.  ความสวยงาม / ความ 
คิดสร้างสรรค์ 
5. รูปแบบการนำเสนอ
ในชิ้นงาน 
6. ความสอดคล้อง 
(กระบวนการแก้ปัญหา) 

ชิ้นงาน
สมุดภาพ 

1 ชิ้น 10 คะแนน 
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค 5 
คะแนน) 

24 ก.พ. 2566 

 


