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แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
สาขาวิชา สังคมศึกษาและศิลปะ
รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่
อาจารยผูสอน
1. ดร. สิริรัตน พงศพิพัฒนพันธุ

1.0 หนวยกิต : 2 คาบ / สัปดาห
1 ปการศึกษา 2560
2. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ

****************************************************************************************

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซึ่งทําให
เกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรใน
ประเทศไทยและทวีปตาง ๆ ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกวาเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยและหรือธรรมชาติ วิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก
ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา บทบาทขององคการและการประสานความรวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการ
สรางสรรควัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของทองถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก มีสวนรวมในการแกปญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมื่อนักเรียนเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซึ่งทําใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก
3. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและทวีปตางๆ
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

หนา 1
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4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกวาเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยและหรือธรรมชาติ
5. วิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก
6. ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา บทบาทขององคการและการประสานความรวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
8. อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของทองถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก
9. มีสวนรวมในการแกปญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. เสนอโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทองถิ่น
แผนการประเมินผล คะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค = 70: 30
คะแนนระหวางภาค = คะแนนสอบกอนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค
+ คะแนนสอบหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย
= 20 + 30 +20 + 10
3. กําหนดการสอนและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สัปดาหที่

คาบที่

1
15-19
พ.ค.60

1-2

สาระการเรียนรู
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ภูมิศาสตร
ปฐมนิเทศแนะนําวิชาภูมิศาสตร
กระบวนการเรียนการสอนและ
ขอตกลง ในการเรียนการสอน
ทดสอบกอนเรียน

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- ประเด็นคําถาม
1 . ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะห - งานกลุม
และนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ - สรางผังความคิด
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของ
ภูมิศาสตร ได
หนา 2

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู
- แผนการจัดการเรียนรู
ฉบับยอ
- เอกสารประกอบการ
สอน
- PowerPoint
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สาระการเรียนรู

1.1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร
- ความหมายความเปนมา
ขอบขายและความสําคัญของ
ภูมิศาสตร
- ความสัมพันธระหวางวิชา
ภูมิศาสตรกับศาสตรสาขาอื่น ๆ
- การนําความรูทางภูมิศาสตร
ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
1.2. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช
2
3- 4 ศึกษาทางภูมิศาสตร
22-26 พ.ค.
1.2.1 แผนที่
1. ความหมายและความเปนมา
60
ของแผนที่
2. แผนที่ชนิดตางๆ
- แผนที่กายภาพ
- แผนที่ภูมิภาคโลก
- แผนที่อากาศ (ผิวพื้น ชั้นบน
แผนที่เขตภูมิอากาศ)
3. องคประกอบแผนที่
4. มาตราสวนแผนที่
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

2. อธิบายความสัมพันธของภูมิศาสตรกับศาสตรตาง ๆ
3. ระบุการแบงสาขาของวิชาภูมิศาสตร
4. บอกความหมาย องคประกอบของแผนที่ และ
ประเภทแผนที่ชนิดตาง ๆ
5. เปรียบเทียบลักษณะแผนที่ชนิดตาง ๆ และการ
นํามาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
6. สามารถเขียนภาพตัดขวาง (Profile) ของเสนชั้น
- ประเด็นคําถาม
ความสูงที่กําหนดใหได
- ปฏิบัติการทําเสน
7. ศึกษาเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศชนิดตาง ๆ แลว Contour line
นํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

8. บอกประโยชนของภาพถายจากดาวเทียมที่นําไปใช
หนา 3

- วิธีแกปญหา
- ระดมความคิด

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

- แผนทีช่ นิดตาง ๆ
- แผนที่มาตราสวน
1:50000
- แบบฝกปฏิบัติ
- คูมือ การทําเสนชั้น
ความสูง
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สาระการเรียนรู

5. รายละเอียดภายในขอบระวาง
แผนที่ (contour line แผนที่
L7018 แปลภาพเสนชั้นความสูง)
- เครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ
1.2.2 ภูมิสารสนเทศ (Geo
informatics)
5-6 1.เทคโนโลยีการสํารวจขอมูล
3
ระยะไกล (Remote Sensing:
29 พ.ค.-2
RS)
- รูปถายทางอากาศ
มิ.ย 60
- การรับรูจากระยะไกล
- หลักการของรีโมตเซนซิ่ง
- คุณลักษณะขอมูลดาวเทียม
- การประยุกตใชขอมูล
ดาวเทียม
2.ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
(Global Positioning System
:GPS)
- ความหมาย
- องคประกอบ
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

ในชีวิตประจําวันได
9. บอกความหมายของ “ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร”
10.บอกองคประกอบของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรได
11. เปรียบเทียบความแตกตางของระบบเวคเตอรและ
ระบบราสเตอร
12. อธิบายประโยชนของการใชระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรตอศาสตรตางๆได
13.อธิบายหลักการของรีโมตเซนซิ่งได
14.วิเคราะหการนํารีโมทเซนซิ่งมาประยุกตใชในงาน
สาขาตางๆ และแนวโนมในอนาคต
15.อธิบายหลักการทํางานของระบบกําหนดตําแหนงบน
พื้นโลกได
16.วิเคราะหการนําเครื่องมือ GPS มาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

- สรุปผล
- กระบวนการสืบคน
- อภิปราย นําเสนอ
- ทําแบบฝกปฏิบัติ
- STEM
- กระบวนการสืบคน
- อภิปราย นําเสนอ
- ทําแบบฝกปฏิบัติ
- การฝกปฏิบัติ
สถานการณจริง
- การฝกปฏิบัติใช
เครื่อง GPS
- สรุปกิจกรรม

หนา 4

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู
- เอกสารประกอบการ
สอน
- PowerPoint
- Internet
- เอกสารประกอบการ
สอน
- PowerPoint
- Internet
- ภาพจากดาวเทียม
- เครื่อง GPS
- โปรแกรม RS และคูมือ
การใชงาน
- โปรแกรม GIS และ
คูมือการใชงาน
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สัปดาหที่

4
5-9
มิ.ย. 60

5
12-16
มิ.ย.60

6
19-23
มิ.ย. 60

คาบที่

7-8
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สาระการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2. วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซึ่งทําใหเกิด
ปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของภูมิศาสตรกายภาพได
2.อธิบายพรอมทั้งยกตัวอยางองคประกอบของ
ภูมิศาสตรกายภาพได
3. อธิบาย และยกตัวอยาง การแบงประเภทของหินตาม
ลักษณะการเกิดได

- การตั้งคําถาม
- กระบวนการสืบคน
- การเรียนการสอน
แบบใชเทคโนโลยี elearning
- ทําแบบฝกปฏิบัติ
- Interactive SAS
- กระบวนการกลุม
- STEM

- หลักการทํางาของ GPS
- ประโยชนของ GPS
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(Geographic Information
System :GIS)
- ความหมาย
- องคประกอบของ GIS
- ลักษณะของขอมูลของ GIS
- การทํางานของ GIS
- การประยุกตใชงานดาน GIS

9-10 บทที่ 2. ภูมิศาสตรกายภาพ
1. ความหมายของภูมิศาสตร
กายภาพ
- ความสัมพันธกับสาขาตางๆ
- ประโยชนการศึกษาภูมิศาสตร
กายภาพ
2.องคประกอบทางภูมิศาสตร
11 กายภาพ
2.1 โครงสรางทางธรณีวิทยา
2.1.1 ตารางธรณีกาล

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

หนา 5

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

- แบบทดสอบ online
- PowerPoint
- Internet
- เอกสารประกอบการ
สอน
- ตัวอยาง หิน แร
- แผนที่ภูมิศาสตร
กายภาพ
ประเทศไทย
- ภาพจากดาวเทียม
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สาระการเรียนรู

2.1.2 การแบงหินตามลักษณะการ
เกิด
- หินอัคนี
- หินตะกอนหรือหินชั้น
- หินแปร
- วัฏจักรของหิน (ทบทวน)
2.2 ภูมิประเทศ
6
12
การแบงประเภทลักษณะภูมิ
19-23
ประเทศ
- ภูมิประเทศที่ปรากฏเดนชัด
มิ.ย. 60
- ภูมิประเทศที่ไมปรากฏ
เดนชัด
2.3 ภูมิอากาศ
2.3.1 องคประกอบและปจจัยที่
ควบคุมลมฟาอากาศและภูมิอากาศ
2.3.2 การจําแนกภูมิอากาศ แบง
ตามภูมิศาสตร แหลงกําเนิด แบง
13-15 ตามเทอรโมไดนามิค ดร.วราดิเมียร
7-8
เคิปเปน ศ. เกลน ที เทรวารธา และ
26 มิ.ย.-7
ทอรนเวท
ก.ค 60
2.3.3 บรรยากาศ การแบงชั้น
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

4.ยกตัวอยางประโยชนของแรธาตุที่
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
5. วิเคราะหปจจัยที่ทําใหภูมิอากาศแตกตางกันได

6. อธิบายเมฆชนิดตางๆได
7. อธิบายความสําคัญของแหลงน้ําจืดมีผลตอการ
ดํารงชีวิตของพืช สัตวและมนุษย
8. วิเคราะหความสัมพันธของน้ํากับสภาพ ภูมิศาสตร
ได
9. อธิบายดินชนิดตาง ๆ ได
10. วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ
ตางกันได
11. อธิบายปจจัยที่ทําใหปาไม มีลักษณะแตกตางกัน
ได
12. วิเคราะหปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติของไทยและโลก
หนา 6

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู
- แผนที่ภูมิประเทศ
- แผนที่ธรณีสัณฐาน

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

บรรยายกาศ
- Homosphere –
Heterosphere
2.4 ชีวภาค
- พืช
- สัตว
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ความหมายและขอบขาย
ของทรัพยากร
2.4.1 แรธาตุ
- ความหมาย สารประกอบ
- การแบงประเภทแรธาตุ
2.4.2 น้ํา
- วัฎจักรน้ํา
- แหลงน้ําบนโลก
- ความสัมพันธของน้ํากับ
สภาพภูมิศาสตร ไดแก น้ําจืด
(แหลงน้ําจืด25 ลุมน้ําในประเทศ
ไทย) และน้ําเค็ม (น้ําแข็งขั้วโลก
สายพานมหาสมุทร)
2.4.3 ดิน
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

หนา 7

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

ดิน

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและ
ทวีปตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายการกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและทวีป
ตางๆ เชน การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก
3. วิเคราะหการผันแปรของเปลือกโลกที่มีผลกระทบ
ตอมนุษยและสภาพแวดลอมได
4. เปรียบเทียบโครงสรางทางธรณีวิทยา ของภาคตาง
ๆ ในประเทศไทยได

- การตั้งคําถาม
- การอภิปรายกลุมยอย
- การสอนแบบกรณี
ตัวอยาง
- ทําแบบฝกปฏิบัติ
- แผนที่กายภาพภาค
ตาง ๆ ของประเทศไทย
- STEM

- Interactive SAS
- PowerPoint
- Internet
- คลิปจาก YouTube
- ภาพจากดาวเทียม
- แผนที่ภูมิศาสตร
กายภาพ
ประเทศไทย

- การเกิดดิน
- การจําแนกประเภทของ

- การกระจาย
2.4.4 ปาไม
- ประเภทของของไมใน
ประเทศไทย
8
3-7 ก.ค.60

16 บทที่ 3.การเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก
1. อิทธิพลที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง
- อิทธิพลภายใน (แมกมา ทวีป
เลื่อน ทิศทางการไหลของแมกมา)
-ผลที่เกิดจากอิทธิพลภายใน
(ภูเขาไฟ ที่ราบสูง ทวีปเลื่อน การ
โกงตัว ยุบตัว)
- อิทธิพลภายนอก (กายภาพ
ไดแก อิทธิพลของอุณหภูมิความ
รอน ความเย็น อิทธิพลลม อิทธิพล
น้ํา )

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

หนา 8

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

9
10-14
ก.ค. 60

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

- ชีวภาค ไดแก พืช สัตว มนุษย
- เคมี ไดแก การผุพังอยูกับที่ เปน
ตน
17 - 2. โครงสรางทางธรณีสัณฐานของ
18 ประเทศไทย
3. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของประเทศไทยและของโลก
3.1 การแบงภาคทางภูมิศาสตร
ของประเทศไทย 6 ภาค
3.2 โครงสรางทางธรณีวิทยา
ภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
3.3 ปรากฏการณทางภูมิศาสตร
ที่เกิดจากกระบวนการทับถม
- สันทราย สันทรายจะงอย สัน
ทรายปดอาว สันทรายบรรจบเกาะ
ลานโคลน หินงอกหินยอย
3.4 ปรากฏการณทางภูมิศาสตรที่
เกิดจากกระบวนการกัดเซาะ
- ภูมิประเทศแบบคาสต ชะวาก
ทะเล สะพานหินธรรมชาติกุมภ
ลักษณ ออบ ลานหินปุม ลานหิน

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

5. บอกเกณฑการแบงภาคทางภูมิศาสตรของไทยได
6. อธิบายและยกตัวอยางเหตุการณการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพที่สําคัญที่เกิดขึ้นในภาคตาง ๆ ของไทย
และของโลก
7. ตระหนักผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ปรากฏการณเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งของไทยและ
ของโลกได
8. วิเคราะหปรากฏการณเฉพาะที่เกิดขึ้นในภาคตาง ๆ
ของประเทศไทยและของโลกได
9. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

หนา 9

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

10
17-21ก.ค.
60

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

แตก หนอหินทราย กุด เสาหิน เสา
ดิน ชายฝงของไทย
4. ปรากฏการณทางภูมิศาสตรที่
เกิด ขึ้นในตางประเทศ
4.1 ปรากฏการณทางภูมิศาสตร
เกิดจากกระบวนการทับถม อะทอลล
4.2 ปรากฏการณทางภูมิศาสตร
ที่เกิดจากกระบวนการกัดเซาะ เมซา
บิวท แคนยอน เซิรค ฮอรน กรา
เซียร ฟยอรด แองทะเลสาบ
(Kettle lake)
4.3 ปรากฏการณทางภูมิศาสตร
ที่เกิดจากการกระทําของคลื่น หนา
ผาทะเล โพรงหิน เกาะโดง สะพาน
หินธรรมชาติ
4.4 ปรากฏการณทางภูมิศาสตร
ที่เกิดจากการกระทําในเปลือกโลก
กียเซอร แทงหินบะซอลท
20
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 1-4

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

หนา 10

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่

21
11
24-28 ก.ค.
60

11
24-28
ก.ค.60

12
24-28

22

23

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

บทที่ 4 ปญหาทางกายภาพหรือภัย
พิบัติทางธรรมชาติของไทยและโลก
- แผนดินถลม
- แผนดินไหว
- สภาพอากาศแปรปรวน
ฯลฯ

บทที่ 5 ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม
1. ความหมายของสิ่งแวดลอม
- ประเภทสิ่งแวดลอม
- คุณสมบัติเฉพาะและมิติ
สิ่งแวดลอม
- กลไกสิ่งแวดลอมและสถานภาพ
สิ่งแวดลอม
2. ระบบนิเวศ
- ชีวนิเวศ ไดแก ปาฝนเขตรอน
ทุงหญาเขตอบอุน ปาผลัดใบเขต
อบอุนทะเลทราย ปาสน ทุนดรา
ฯลฯ

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
4.ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกวาเปนผล
มาจากการกระทําของมนุษยและหรือธรรมชาติ
จุดประสงคการเรียนรู
1. เขาใจการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
โลก
2. วิเคราะหและประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใน
โลกวาเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยและหรือ
ธรรมชาติ
ผลลการเรียนรูที่คาดหวัง
5. วิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
และโลก

- กระบวนการสืบคน
- การอภิปรายสรุปผล
นําเสนอ
- กระบวนการกลุม

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายและประเภท ของ
สิ่งแวดลอม
2.อธิบายกลไกของสิ่งแวดลอมความสมดุลในธรรมชาติ
3.วิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนุษย
และสิ่งแวดลอมได
หนา 11

- กระบวนการสืบคน
- การอภิปรายสรุปผล
นําเสนอ
- กระบวนการกลุม
- STEM

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู
- ตัวอยางขาว
- PowerPoint
- Internet
- สถานการณสิ่งแวดลอม
- เอกสารประกอบการ
สอน
- VDO
- ตัวอยางขาว
- PowerPoint
- Internet
- สถานการณสิ่งแวดลอม
- เอกสารประกอบการ
สอน
- VDO

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

- ความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีตอสิ่งแวดลอม
- ความหมาย คุณคาความหลาก
หลายทางชีวภาพ
- การสูญเสียความหลากหลาย
สาเหตุและแนวโนม
- ความหลากหลายทางชนิด
24-25 - ความหลากหลายทางพันธุกรรม
- ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ
3. กระบวนการทางสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหผลกระทบ
12-13
สิ่งแวดลอม (EIA)
31 ก.ค.- ความหมาย ความสําคัญ
11ส.ค.60
วัตถุประสงคการวิเคราะห
ผลกระทบ
- การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
- การมีสวนรวมของประชาชน
การทําประชาพิจารณ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

ก.ค.60

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

4. อธิบายกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอม
ในประเทศไทยและโลกได
5. ยกตัวอยางโครงการที่ตองทําการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในประเทศไทยและโลกได

หนา 12

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

13-15 26-29 บทที่ 6 วิกฤตการณดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับ
7-25 ส.ค.
ประเทศและระดับโลกในปจจุบัน
60
1. สาเหตุและแนวโนมของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1 ปญหาโลกรอนและการ
ทําลายชั้นโอโซน
1.2 ปญหาการขาดแคลนพลังงาน
1.3 ปญหาการใชสารเคมีในการ
ทําการเกษตร
1.4 ปญหามลพิษและ
แหลงกําเนิดมลพิษ
1.5 ปญหาความแหงแลง
1.6 ปญหาขยะ
ฯลฯ
ระบุมาตรการปองกันและแกไข
ปญหา บทบาทขององคการและการ
ประสานความรวมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

ผลลการเรียนรูที่คาดหวัง
5. วิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
และโลก
จุดประสงคการเรียนรู
6. บอกสาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของโลกในปจจุบัน
7. วิเคราะหสถานการณดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของไทยและโลกได
8. เห็นคุณคาและประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
9. ยกตัวอยางสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศ
ไทยและในโลก
10. วิเคราะหสถานการณดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก
11. วิเคราะหวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก
12.นําความรูเรื่องวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของโลกไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได
หนา 13

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู
- ซักถามความรูเรื่อง - Interactive SAS
- PowerPoint
วิกฤต การณดาน
ทรัพยากรธรรม ชาติและ - Internet
- คลิปจาก YouTube
สิ่งแวดลอมของโลก
- VDO เรื่อง An
- กิจกรรม Debase
Inconvenient Truth
- กระบวนการสืบคน
- ตัวอยางสถานการณ
- กระบวนการกลุม
สิ่งแวดลอม
- กรณีตัวอยาง
- STEM

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

15-16 30-31 บทที่ 7 การจัดการวิกฤตการณ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
21ส.ค.-1
สิ่งแวดลอม
ก.ย 60
1.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1) ความหมายการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
2) การจัดการสิ่งแวดลอม
- หลักการสงวน หลักการ
อนุรักษ หลักการพัฒนา
2.บทบาทการประสานความรวมมือ
ขององคกรหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสงเสริม
สิ่งแวดลอมในประเทศไทย
- ภาครัฐ สํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
16
32
กรมปาไม
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา บทบาทของ
องคการและการประสานความรวมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก

- สถานการณจําลอง
- บทบาทสมมุติ
- เกมส
- STEM

จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายหลักการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. ระบุมาตรการแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. วิเคราะหบทบาทขององคกรตางๆและการ
ประสานประโยชนตลอดจนความรวมมือใน
ระดับประเทศและระดับโลกในดานมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของ
ประเทศและภูมิภาคตางๆของโลก
หนา 14

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู
- ตัวอยางสถานการณ
จําลอง
- PowerPoint
- Internet
- เกมส
- เอกสารประกอบการ
สอน
- แบบฝกหัด

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

28 ส.ค -1
ก.ย.60

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

- ภาคเอกชน NGOs องคกร
เอกชนดานคลุมครองสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- ระดับโลก องคกรยูเนสโก
(UNSECO) IUCN, WWF, Green
Peace
3. การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม
โดยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การศึกษาจริยธรรม กฎหมาย
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของไทย
- กฎหมายเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ
- กฎหมายเกี่ยวกับปาสงวนและ
คุมครองสัตวปา
- กฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติ
- กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
3.2 การประสานความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
- พิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol)

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

4. ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทและหนาที่
ของประชาชนที่ตองใหความรวมมือในการแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยและของ
โลก
5. เมื่อยกกรณีตัวอยางเกี่ยวกับขาว เรื่องการทําผิด
กฎหมายสิ่งแวดลอมนักเรียนสามารถเสนอมาตรการ
ปองกัน และแกไขปญหาได

หนา 15

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

- พิธีสารมอนทรีออล
- อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่
ชุมน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร
- อนุสัญญาบาเซิล (Basel
Convention)
- อนุสัญญาไซเตส (CITES)
- อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ (FCCC)
- อนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
33-34 บทที่ 8 แนวทางอนุรักษ
17
สิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญา
4.- 8 ก.ย.
1. แนวทางการอนุรักษทรัพยากร
60
ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการอนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมในการ
สรางสรรควัฒนธรรมของภูมิปญญา
ทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ ของไทย
และของโลก
3. การใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม
ในการสรางสรรควัฒนธรรมที่เปน
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
10 อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการ
สรางสรรควัฒนธรรม อันเปนเอก ลักษณของทองถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและโลก
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายวัฒนธรรมทองถิ่นภาคตาง ๆ ในประเทศไทย
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ
2.อธิบายความหมาย“ภูมิปญญาไทย”พรอมทั้ง
ยกตัวอยางภูมิปญญาไทยในดานตางๆ
3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมที่นําไป
สงการดํารงชีวิตตามแนวการอนุรักษสิ่งแวดลอม

- อภิปรายกลุมยอย
- กระบวนการ Active
teaching
- การตั้งคําถาม
- ซักถามDebase

- บทความการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
- ตัวอยางขาว
- PowerPoint
- Internet
- สถานการณสิ่งแวดลอม
- เอกสารประกอบการ
สอน
- VDO

หนา 16

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่
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สาระการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

- การตั้งคําถาม
- การอภิปรายกลุมยอย
- การสอนแบบกรณี
ตัวอยาง

- ตัวอยางสถานการณ
จําลอง
- PowerPoint
- Internet
- เกมส
- เอกสารประกอบการ
สอน
- แบบฝกหัด

เอกลักษณของทองถิ่น และของโลก 4. วิเคราะหความสําคัญของการนําภูมิปญญาไทยและ
5. การดํารงชีวิตตามแนวทางการ วัฒนธรรมไทยมาปรับใชในชีวิตประจําวัน
อนุรักษสิ่งแวดลอมและการใชภูมิ
ปญญาไทยและโลก

18
11-15
ก.ย.60

35-36 บทที่ 9 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
1. แนวทางการแกไขปญหาและการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
- ทางสังคม
- ทางเศรษฐศาสตร
- ประชากร
- อาหาร
- ความหลากหลายชีวภาพทาง
คุณภาพชีวิต
2. การดําเนินชีวิตเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
10 มีสวนรวมในการแกปญหาและการ ดําเนินชีวิต
ตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายและนโยบาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
2. บอกแนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3. อธิบายวิธีการการดําเนินชีวิตเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
4. ยกตัวอยางโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวพระ
ราชดํารัสและนําวิธีการดังกลาวไปใชในชีวิตประจําวัน
5. วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการแกไขและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
หนา 17

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

19
18-22
ก.ย.60

คาบที่

สาขาสังคมศึกษาและศิลปะ รายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู

3. แนวทางการอนุรักษและฟนฟู
สภาพแวดลอมตามแนวทาง
พระราชดําริ
- โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพระ
ราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
อนุสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- กรณีตัวอยางการใชการพัฒนาที่
ยั่งยืน โครงการปารักน้ํา สิ่งแวดลอม
กับการพัฒนา
37-38 บทที่ 9 เสนอโครงการที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
1. ความหมายโครงการ ประเภท
ของโครงการ
2. การเลือกปญหา วิธีการตั้งหัวขอ
ปญหา
3. นําเสนอโครงการ
- หาหัวขอปญหา
- ศึกษาเอกสารอางอิง
- ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
- เขียนเคาโครงการยอ

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
10. เสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกปญหาสภาพแวดลอมในทองถิ่น
2. วิเคราะหปญหาสภาพ แวดลอมในทองถิ่นพรอมทั้ง
เสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น

- วิจัยเชิงสํารวจ
- สํารวจความคิดเห็น
ของประชากรใน
โรงเรียน

หนา 18

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

สัปดาหที่

คาบที่
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สาระการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีการสอน/กิจกรรม

- นําเสนอโครงการ

20
39-40 ประเมินผลปลายภาค
ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 3-8
25 - 29
ก.ย. 60
4. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายภาระงาน
การสอนรายวิชา ส30104 ภูมิศาสตร ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีแผนการประเมินผลการเรียนรูดังนี้
4.1 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
30 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค
30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
30 คะแนน
รายการ
รวม
100 1.ทําแผนที่โดยใชโปรแกรมทางดาน GIS
คะแ
นน
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

แบบทดสอบปลายภาค

รูปแบบของาน

วันที่มอบหมาย

กําหนดสง

งานเดี่ยว

สัปดาหที่ 1
15-19 พ.ค.60

สัปดาหที่ 5
5-9 มิ.ย.60

หนา 19

สื่อการสอน/ แหลง
เรียนรู

เวลาที่นักเรียนควร ใช(นาที)
50 นาที

คะแนน
7

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
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2. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย นักเรียนรวมกันศึกษาคนควาวิเคราะห กลุมละ 4 คน
เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาคตางๆของ
ประเทศไทยและของโลกจากปรากฏการณจากบรรยากาศ
และทองฟา ปรากฏการณจากธรณีภาคและโลก
ปรากฏการณจากอุทกภาค และปรากฏการณจากชีวภาค
ในประเทศไทยและโลก พรอมทั้งระบุแหลงที่มา แหลง
คนควาโดยรูปแบบของ เอกสารขนาด A4 นําเสนอหนาชั้น
ดวย PowerPoint กลุมละ 10 นาที
เกณฑการประเมินผล
1. ความคิดสรางสรรค 2 คะแนน
2. ตรงตอเวลา
1 คะแนน
3. รูปแบบการนําเสนอ 3 คะแนน
4. ความถูกตองทางวิชาการ 2 คะแนน
3. วิกฤตการณสิ่งแวดลอมคนควา ขาวเกี่ยวปญหา
สิ่งแวดลอมกลุมละ 5 คนพรอมทั้งนํามา Debateในชั้น
เรียน พรอมทั้งสรุปประเด็น โดยใชหลัก STEM ในการ
แกปญหาในวิกฤตการณสิ่งแวดลอมที่นักเรียนคนควา

งานกลุม

สัปดาหที่ 1
15-19 พ.ค.60

สัปดาหที่ 8 120 นาที เฉลี่ยคนละ30 นาที
26-30 มิ.ย 60 รวมเวลาคนควาและบันทึกสรุป

งานกลุม

สัปดาหที่ 1
15-19 พ.ค.60

สัปดาหที่13
31 ก.ค -4 ส.ค.
60

เกณฑการประเมินผล
1. ตรงตอเวลา 2 คะแนน
2. การมีสวนรวม 4 คะแนน
3. ความถูกตองทางวิชาการมีอางอิง 2 คะแนน
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

หนา 20

เฉลี่ยคนละ 20 นาทีในการ
คนควาหาขอมูล

8

10

โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

4. สรุปประเด็น
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2 คะแนน

4. ทําคลิปผลิตสื่อการสอนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอม 5 นาที

งานกลุม

สัปดาหที่ 1
15-19 พ.ค.60

สัปดาหที่ 17
28 ส.ค.-1 ก.ย.60

เฉลี่ยคนละ 20 นาที

รวม

5
30

4.1. การประเมินจากงานที่มอบหมาย (30 คะแนน)
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส30104 ภูมศิ าสตรภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไดกําหนดหัวขอการประเมินไดดังแสดงในตารางขางลาง
หัวขอประเมิน
ดานความรับผิดชอบ (สงงานตามกําหนด เอาใจใสในการทํางาน)

ดีมาก (2)

ผลการประเมิน
ดี (1.5)
ปานกลาง (1)

ดานความเสียสละ (มีสวนรวมในการทํางาน ทํางานเปนหมูคณะ)
ดานมีระเบียบวินัย (ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ขอบังคับของโรงเรียน)
ดานความซื่อสัตย ( อางอิงงานที่คนควา ตองานที่ไดรับมอบหมาย)
ดานกริยามารยาท (มีมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย)

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

หนา 21

ตองปรับปรุ ง 0.5)
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4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน)
กําหนดสอบกลางภาคระหวางวันที่ 17 - 21 ก.ค. 60 เวลาที่ใชในการสอบ 50 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู และลักษณะขอสอบที่ใชในการสอบกลางภาค
มีรายละเอียดดังนี้
หัวขอ/เนื้อหาที่ใชในการสอบ
ลักษณะและจํานวนขอสอบ
คะแนน
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิศาสตร
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 1 ขอ
0.5
2. แผนที่
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 2 ขอ
1
3. เครื่องมือเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 1 ขอ
0.5
4. ภูมิสารสนเทศ (Geo informatics)
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ขอ
1.5
- อัตนัย 1 ขอ (ชนิดบรรยาย)
10
5.ภูมิศาสตรกายภาพ
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ขอ
2
- อัตนัย 1 ขอ (ชนิดบรรยาย)
10
6.การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 1 ขอ
0.5
7. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทย
- (อัตนัย 1 ขอ (ชนิดบรรยาย)รวมกับหัวขอที่ 5)
4
รวม
30

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
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4.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)
กําหนดสอบปลายภาคระหวางวันที่ 25 – 29 ก.ย.60 เวลาที่ใชในการสอบ 50 นาที หัวขอ/เนื้อหา และลักษณะขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวขอ/เนื้อหาที่ใชในการสอบ
ลักษณะและจํานวนขอสอบ
คะแนน
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพของโลก
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 1ขอ
0.5
บทที่ 4 สถานการณสิ่งแวดลอมในประเทศไทยและของโลก
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ขอ
2
บทที่ 5 วิกฤตการณสิ่งแวดลอม
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ขอ
1.5
บทที่ 6 บทบาทองคกรตางๆที่มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 2 ขอ
1
บทที่ 7 แนวทางอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาไทย
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 1 ขอ
0.5
บทที่ 8. คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ปรนัยชนิดเลือกตอบ 1 ขอ
0.5
รวม
12 ขอ
6
หัวขอ /เนื้อหาที่ใชสอน
ลักษณะและจํานวนขอสอบ
คะแนน
4
บทที่ 4 สถานการณสิ่งแวดลอม
อัตนัย
1 ขอ
10
บทที่ 5 วิกฤตการณสิ่งแวดลอม
อัตนัย
1 ขอ
บทที่ 7 แนวทางอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาไทย
อัตนัย
1 ขอ
10
บทที่ 8 คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งหมด

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ

รวม

24 ขอ
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