โรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ นนทบุรี
กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยการเรี ยน
ระดับชั้น
ภาคการศึกษา
ปี การศึกษา
รายชื่อผูส้ อน

ส 21101
สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)
1.5 หน่วยการเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1
2559
1. นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม
2. นางสาววิจิตรา จุลละนันทน์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
80 : 20
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ในการสืบค้นข้อมูล เพือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะ
ทางกายภาพและสังคมของไทย และทวีปเอเชียออสเตรเลีย และโอเซี ยเนีย
2. อธิบายเส้นแบ่งเวลา และเปรี ยบเทียบ วัน เวลา ของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกาภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาที่ยงั ยืน
1. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้ องกันภัยธรรมชาติ และระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และทวีป
เอเชียออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
2. วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชี ยเนี ย
3. วิเคราะห์ความร่ วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

4. สารวจและอธิบายทาเลที่ต้งั กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนี ย
โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
5. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของความคิด เทคโนโลยี สินค้า
และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนี ย

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สั งคมศึกษา (ภูมิศาสตร์ ) รหัสวิชา ส21101
หน่ วยที่

เนือ้ หา/สาระ/สาคัญ

1
แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ใน
แผนที่และเครี่ อง การสืบค้นข้อมูลทางกายภาพและ
มือทางภูมิศาสตร์ สังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
คาสาคัญ
1. แผนที่
2. เครื่ องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์
3. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์

2
ระบบเวลา

เวลามาตรฐานที่อา้ งอิงทัว่ โลกจะใช้
เทียบเคียงเวลามาตรฐานเมืองกรี นิช
เปรี ยบเทียบเวลาของประเทศไทยกับ
ทวีปต่างๆโดยใช้หลักเกณฑ์ตาแหน่ง
ลองจิจูดต่างกัน 15 องศาลองจิจูดเวลา
ต่างกัน 1 ชัว่ โมง
คาสาคัญ
1. แผนที่โลก
2. เวลาปานกลางกรี นิช
3. เวลาท้องถิ่น
4. เวลามาตรฐาน

จานวนคาบ

การวัดและการประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

4

1. การทดสอบ
2. การประเมินผลงาน/ใบงาน
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

1. การทา
แบบทดสอบ
2. วาดแผนที่
จากโรงเรี ยนไป
บ้าน
3. ใบงาน
4. การอภิปราย
5. การนาเสนอ
ผลงาน
คะแนนเก็บ 3

4

1. การทดสอบ
2. การประเมินใบงาน
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

1. การทา
แบบทดสอบ
2. ใบงาน
คะแนนเก็บ 3

หน่ วยที่

เนือ้ หา/สาระ/สาคัญ

จานวนคาบ

การวัดและการประเมินผล

3
ทวีปเอเชีย

ทาเลที่ต้งั ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมส่งผลกระทบต่อการพัฒนา และ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
การเกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคมของ
ทวีปเอเชีย
คาสาคัญ
1. แผนที่ทวีปเอเชีย
2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

10

1. การทดสอบ
2. การประเมินผลงาน/ใบงาน
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

4
ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย

ทาเลที่ต้งั ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมส่งผลต่อการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงประชากร สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
ของทวีปออสเตรเลียและโอชีเนีย
คาสาคัญ
1. แผนที่ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย
2. ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย

8

ชิ้นงาน/ภาระงาน

1. การทา
แบบทดสอบ
2. การลง
รายละเอียดบน
แผนที่รัฐกิจ
และแผนที่ภูมิ
ประเทศของ
ทวีปเอเชีย
3. การระบายสี
แผนที่แต่ละ
ภูมิภาคของ
ทวีปเอเชีย
4.ใบงาน
คะแนนเก็บ 8
1. การทดสอบ
1. การทา
2. การประเมินผลงาน/ใบงาน แบบทดสอบ
3. การประเมินด้าน
2. การลง
คุณธรรม จริ ยธรรม
รายละเอียดบน
และค่านิยม
แผนที่รัฐกิจ
4. การประเมินด้าน
และแผนที่ภูมิ
ทักษะ / กระบวนการ
ประเทศของ
ทวีป
ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
3.ใบงาน
คะแนนเก็บ 11

หน่ วยที่

5
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติที่
เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยทวีป
เอเชีย
ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย

เนือ้ หา/สาระ/สาคัญ

ภัยธรรมชาติเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติได้แก่ ภาวะโลกร้อน
ปรากฎการณ์ เอลนีโญ ลาณี ญา
แผ่นดินไหวสึนามิ ภัยแล้งแผ่นดิน
ถล่ม และน้ าท่วม ภัยต่างๆเป็ นสิ่งที่
กระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ใน
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอชีเนี ยการหา
ความรู ้และการเตรี ยมตัวป้ องกันความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ จะช่วยให้
มวลมนุษย์ดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกัน
ธรรมชาติได้ โดยรู ้เท่าทันภัยต่างๆที่
จะเกิดขึ้น
คาสาคัญ
1.วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติใน
ประเทศไทย
2.วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติในทวีป
เอเชีย
3.วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติในทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
คะแนนเก็บระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาค
รวมทั้งหมด

จานวนคาบ

การวัดและการประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

4

1. การทดสอบ
2. การประเมินผลงาน/ใบงาน
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

1. การทา
แบบทดสอบ
2. วิเคราะห์
สถานการณ์ภยั
ธรรมชาติที่
เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย
ทวีปเอเชีย
ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย
3. การอภิปราย
4. การนาเสนอ
ผลงาน
5.ใบงาน
คะแนนเก็บ 5

80 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม)
ครูผู้สอน
ลงชื่อ ....................................................
(นางสาววิจิตรา จุลละนันทน์)
ครูผู้สอน
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ........................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(นายณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา)
ความเห็นของวิชาการ........................................................................................................................................
ลงชื่อว่าที่ ร.ต……………………………………
(วิศิษฐ พชรวโรทัย)
ความเห็นของผู้อานวยการ



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ...............................................
(นายโพยม จันทร์น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

