
 
 

 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา ประชากรกับคุณภาพชีวิต  รหัสวิชา ส30223 
จ านวนชั่วโมง   2 ชั่วโมง / สัปดาห์  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน  จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที ่  2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน   นายวสันต์  ใจบุญมา 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต สาเหตุ  ผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่ส าคัญ โดยเน้นปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาการประกอบอาชีพ 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างจ านวน
ประชากรและทรัพยากร 

โดยใช้กระบวนการคิด การสืบเสาะความรู้ การสืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบ การอภิปราย เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางสังคมและน าประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง 
น าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

 
3. ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

1. อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต 
2. น าเสนอและจัดล าดับปัญหาสังคมที่มีผลต่อประชากร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
3. วิ เคราะห์  สาเหตุและผลกระทบปัญหาสังคมที่มีผลต่อประชากร ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม  

และคุณภาพชีวิต 
4. น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมท่ีมีผลต่อประชากร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
5. สร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อประชากร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิต 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

 



 
 
 
 
 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ความหมายประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
(สอนชดเชยวันที่ 31 ต.ค. 65 โดยมอบหมาย สรุปงาน เรื่องความหมาย
ประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร สอนผ่าน Line, Google 
classroom, Google meet, Google form) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ประชากรกับคุณภาพชีวิต 
ความหมายของปัญหาสังคมไทย 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ลักษณะของปัญหาสังคมไทย 
สาเหตุของปัญหาสังคมไทย 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ปัญหาสังคมไทยที่ส่งผลต่อประชากร 
ปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
สาเหตุและผลของปัญหายาเสพติด 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 สาเหตุและผลของปัญหาคอร์รัปชั่น 
สาเหตุและผลของปัญหาความยากจน 
(สอนชดเชยวันที่ 5 ธ.ค. 65 โดยมอบหมาย สรุปงาน เรื่อง สาเหตุและ
ผลของปัญหาคอร์รัปชั่น สอนผ่าน Line, Google classroom, Google 
meet, Google form) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 สาเหตุและผลของปัญหาอาชญากรรม 
สาเหตุและผลของปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
(สอนชดเชยวันที่ 12 ธ.ค. 65 โดยมอบหมาย สรุปงาน เรื่อง สาเหตุและ
ผลของปัญหาอาชญากรรม  สอนผ่าน  Line, Google classroom, 
Google meet, Google form) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
 

23 ธ.ค. 2565 

สาเหตุและผลของปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์ 
สาเหตุและผลของปัญหาสุขภาพอนามัย 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันที่  30 ธ .ค .  65 โดยมอบหมาย สรุปงาน เรื่ อง  
แนวทางแก้ปัญหายาเสพติด สอนผ่าน Line, Google classroom, 
Google meet, Google form) 
 



สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 

 
แนวทางแก้ปัญหายาเสพติด 
( สอนชด เชยวั นที่  2 ม .ค .  66 โดยมอบหมาย  สรุ ป งาน  เ รื่ อ ง  
แนวทางแก้ปัญหายาเสพติด สอนผ่าน Line, Google classroom, 
Google meet, Google form) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 
 

แนวทางแก้ปัญหาความยากจน 

แนวทางแก้ปัญหาอาชญากรรม 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 
 

แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
แนวทางแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์ 
(สอนชดเชยวันที่  16 ม.ค .  66 โดยมอบหมาย สรุปงาน เรื่ อง  
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สอนผ่าน Line, Google 
classroom, Google meet, Google form) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 
 

แนวทางแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย 
แนวทางการแก้ปัญหาสังคมไทย 

14  30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566  ความหมาย ความส าคัญของนวัตกรรม 
จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 
 

ขั้นตอนการเขียนโครงการที่เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
เขียนหลักการและเหตุผลโครงการที่เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากร 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 เขียน วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ โครงการที่เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการที่ เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากร 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 น าเสนอโครงการที่จัดตั้งเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
น าเสนอผลโครงการที่จัดตั้งเก่ียวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชาประชากรกับคุณภาพชีวิต (ส30223) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชาประชากรกับคุณภาพชีวิต (ส30223) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

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) 
- คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
  รวม    100  คะแนน 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1 
 

 

เรียนรู้ประชากรสู่
คุณภาพชีวิต 

5 -  ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
- ท าใบงาน 
- เขียนแผนผังความคิด 
- ท าแบบทดสอบหลังเรียน  
- สมุดบันทึก 

- Power point 
- ห้องสมุด 
- สารสนเทศอินเตอร์เน็ต 
- Line, Google classroom, 
google meet 

2 ตัวการส าคัญสกัดกั้น 
ความเจริญ 

10 

3 รู้เท่าทันปัญหาเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 

10 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน  (วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2565) 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1 
2 
3 

เรียนรู้ประชากรสู่คุณภาพชีวิต 
ตัวการส าคัญสกัดกั้นความเจริญ 
รู้เท่าทันปัญหาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน  2 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4 พลังความคิดพิชิต
ปัญหา 

 

10 -  ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
- ท าใบงาน 
- เขียนแผนผังความคิด 
- ท าแบบทดสอบหลังเรียน  
- สมุดบันทึก 

- Power point 
- ห้องสมุด 
- สารสนเทศอินเตอร์เน็ต 
- Line, Google classroom, 
google meet 

5 นวัตกรรมน าพา
ประชาราษฎร์ 

สุขใจ 

15 - เขียนโครงการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากร 
- สมุดบันทึก 

- Power point 
- ห้องสมุด 
- สารสนเทศอินเตอร์เน็ต 
- Line, Google classroom, 
google meet 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 20 คะแนน  (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566) 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
4 
5 

พลังความคิดพิชิตปัญหา 
นวัตกรรมน าพาประชาราษฎร์สุขใจ 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จ านวน  2 ข้อ 

5.6 ชิ้นงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (STEM)  
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด

หรือผลการเรียนรู้/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
ก าหนด 
เวลา   

ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

1 
2 
3 
4 
5 

1. เขียนโครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร  
2. น าเสนอโครงการ 
3. ปฏิบัติตามโครงการ 
4. น าเสนอผลของโครงการ 

โครงการ 1 
โครงการ 

10 คะแนน  
(5 คะแนน

ก่อนกลางภาค 
5 คะแนนหลัง

กลางภาค) 

30 ม.ค. 66 

 


