โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยการเรียน
ระดับชั้น
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
รายชื่อผู้สอน

ส 32101
สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)
1.0 หน่วยการเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
2559
1.นายอภิเสก คันธจันทน์
2. นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
80 : 20
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซี่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบ
ของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทาให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและ
ทวีปต่างๆ
4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์และหรือธรรมชาติ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
2. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ เกี่ยวกับกฏหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
4. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและโลก
5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดาเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101
หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและสารสนเทศทาง
ทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
และนาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ
1. แผนที่
2. เครื่องมือในการศึกษาภูมศิ าสตร์
3. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์
4. การรับรู้จากระยะไกล
5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
6. ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก

จานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

6

1. การทดสอบ
2. การประเมินผลงาน
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

1. การทาแบบทดสอบ
2. การอภิปราย
3. การนาเสนอผลงาน
4. การบันทึกความรู้
5. สร้างแผนที่ความคิด
( คะแนนเก็บระหว่าง
เรียน 9 คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101
หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

2
ปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์
ซึ่งทาให้เกิดลักษณะภูมิประเทศ
รูปแบบต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก
เกิดขึ้นจาก 3 กระบวนการคือ
1. กระบวนการแปรสัณฐาน
2. กระบวนการปรับระดับ
ผิวแผ่นดิน
3. กระบวนการจากภายนอกโลก
ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเหล่านี้
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์ แต่บางอย่างเป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
ภัยธรรมชาติที่ปรากฏบน
พื้นผิวโลกมีสาเหตุสาคัญมาจาก
การกระทาของมนุษย์และจาก
กระบวนการทางธรรมชาติ ภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์
คาสาคัญ
1. ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
2. โครงสร้างของโลก
3. ภูมิประเทศของโลก
4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

12

1. การทดสอบ
2.การประเมินผลงาน/
กิจกรรม เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

1. การทาแบบทดสอบ
2. การอภิปราย
3. การนาเสนอผลงาน
4. การบันทึกความรู้
5. วาดภาพระบายสี
( คะแนนเก็บระหว่าง
เรียน 21 คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101
หน่วยที่

3
วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

การสอบเก็บคะแนนกลางภาค

1

การทาแบบทดสอบ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อ
สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะที่
เป็นปัญหา หากไม่ได้รับการแก้ไข
และป้องกันให้ดีขึ้น จะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์
คาสาคัญ
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

4

ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ
14 คะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้
- เข้าใจ
- นาไปใช้
- วิเคราะห์
- ประเมินค่า
- สร้างสรรค์
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
6 คะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้
- ประเมินค่า
- สร้างสรรค์
1. การทดสอบ
2.การประเมินผลงาน/
กิจกรรม เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

1. การทาแบบทดสอบ
2. การนาเสนอผลงาน
3. การบันทึกความรู้
4. การอภิปราย
5. สร้างแผนที่ความคิด
( คะแนนเก็บระหว่าง
เรียน 6 คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101
หน่วยที่
4
การจัดการ
ด้าน

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศไทยและของโลกนับวัน
ทรัพยากรธรรมชาติ จะทวีความรุนแรงมากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อม
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากภาวะการขาดความ
สมดุลของธรรมชาติ ส่งผลให้เกิด
มาตรการในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งที่
เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ
องค์การทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมีการออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดภาวะสมดุล
และลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจาก
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ
1 การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2 มาตรการในการจัดการ
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของโลก

จานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

10

1. การทดสอบ
2.การประเมินผลงาน/
กิจกรรม เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

1. การทาแบบทดสอบ
2. การนาเสนอผลงาน
3. การบันทึกความรู้
4. แสดงละคร
5. สร้างแผนที่ความคิด
( คะแนนเก็บระหว่าง
เรียน 15 คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101
หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

3 อนุสัญญาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
4 องค์กรสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย
5 กรีนพีช
6 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
8 พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535
5
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติเพื่อการ มนุษย์ในรูปแบบของการพึ่งพา
พัฒนาที่ยั่งยืน อาศัยกันและกัน ทั้งนี้มนุษย์ได้นา
เอาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวิต เพื่อสนองความต้อง
การในด้านต่างๆ ทาให้ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิด
สภาวะความเสื่อมโทรม และทวี
ความรุนแรงมากขึ้น จึงเกิด
แนวคิดในเรื่องการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
คาสาคัญ
1. ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จานวนคาบ

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

6

1. การทดสอบ
2.การประเมินผลงาน/
กิจกรรม เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม
3. การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ / กระบวนการ

1. การทาแบบทดสอบ
2. การนาเสนอผลงาน
3. การบันทึกความรู้
4. การลงมือปฏิบัติใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในโรงเรียน
( คะแนนเก็บระหว่าง
เรียน 9 คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส32101
หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวนคาบ

การสอบปลายภาค

คะแนนเก็บระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาค
รวมเวลาทั้งหมด
ลงชื่อ..............................................
(..................................................)
ครูผู้สอน

1

การวัดและประเมินผล
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ
14 คะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้
- เข้าใจ
- นาไปใช้
- วิเคราะห์
- ประเมินค่า
- สร้างสรรค์
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
6 คะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้
- วิเคราะห์
- ประเมินค่า

ชิ้นงาน/ภาระงาน
การทาแบบทดสอบ

80 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน
ลงชื่อ..............................................
(................................................)
ครูผู้สอน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ...........................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..................................................)
ความคิดเห็นของวิชาการ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..................................................)
ความคิดเห็นของผู้อานวยการ □ เห็นชอบ □ ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.............................................
(นายโพยม จันทร์น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

