
ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 

1. รหัสวิชา    ส  21103 

2. จ านวนหน่วยการเรียน  0.5 

3. ชื่อวิชา    ภูมิศาสตร์ 

4. ระดับชั้น   ม.1 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ปีการศึกษา   2559 

7. ชื่อครูผู้สอน   นางธนวรรณ  สอนธิราช 

8. เงื่อนไขรายวิชา   - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

10. จ านวนคาบ : สัปดาห์  1  คาบ : สัปดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศ

ไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ ภัยธรรมชาติ

และการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียท าเลที่ตั้ง กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี 

สินค้าและประชากร   การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มี

จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

12. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(ลูกโลกแผนที่กราฟแผนภูมิ) ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชียออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 

2. อธิบายเส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบวันเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ 



3. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยและทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเซียเนีย 

4. วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอ

เชียเนีย 

5. วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีป

เอเชียออสเตรเลียและโอเซียเนีย 

6.  ส ารวจและอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียออสเตรเลีย

และ โอเซียเนียโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

7. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมท่ีมีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิดเทคโนโลยี

สินค้าและประชากรในทวีปเอเซียออสเตรเลียและโอเซียเนีย 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1) นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าหัวข้อส าคัญจากอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วสรุป

ประเด็นที่ได้จากการศึกษาหัวข้อ 

2) นักเรียนน าเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

3) นักเรียนฟังค าบรรยายสรุปจากครูโดยใช้สื่อ Power Point 

4) นักเรียนท าใบงาน 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

1-4 1. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์และการ
แบ่งเขตเวลาของ
โลก 

-เครื่องมือส าคัญทางภูมิศาสตร์ 
-เทคโนโลยีและรูปแบบของข้อมูล
ภูมิศาสตร์ 
-การแบ่งเขตเวลาของโลก 

1. ตั้งค าถาม/แสดงความ
คิดเห็น 
2. ศึกษาแผนที่โลก 
3. กิจกรรมสืบค้น 
4. ใบงาน 

4 

5-8 2.ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย  

-สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ไทย 
-ลักษณะประชากร สังคมและ
วัฒนธรรมไทย 
-ลักษณะเศรษฐกิจของไทย 
 

1.ตังค าถาม 
2.ศึกษาแผนที่ประเทศไทย 
3.กิจกรรมกลุ่ม 
4.น าเสนอผลงาน 

4 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

  -ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในไทย 
-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของไทย 

  

9-14 3.ภูมิศาสตร์ทวีป
เอเซีย 

-สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ทวีปเอเซีย 
-ลักษณะประชากร สังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปเอเซีย 
-ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปเอเซีย 
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเซีย 
-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเซีย 

1. สนทนาแสดงความ
คิดเห็น 
2. ตั้งค าถาม 
3.  ศึกษาแผนที่ทวีปเอเซีย 
4. กิจกรรมกลุ่ม 
5. น าเสนอผลงาน 
6. ใบงาน 
 

6 

15-18 4. ภูมิศาสตร์ทวีป
ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย 

-สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
-ลักษณะประชากร สังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
-ลักษณะเศรษฐกิจของทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

1. สนทนาแสดงความ
คิดเห็น 
2. ตั้งค าถาม 
3.  ศึกษาแผนที่ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
4. กิจกรรมกลุ่ม 
5. น าเสนอผลงาน 
6. ใบงาน 
 

4 

19-20 5.ภัยธรรมชาติและ
การระวังภัย 
 

-ภัยธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือน
ล่วงหน้า 
-ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน 

 1.ตั้งค าถาม 
 2. สนทนาแสดงความ
คิดเห็น 
 3. สืบค้นข้อมูล 

2 

 



15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

1)  สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม การเสนอผลการท ากิจกรรม การอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น การสรุปองค์ความรู้  (10 คะแนน) 

2) ประเมินความร่วมมือในการท ากิจกรรม (20คะแนน) 

3) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอดภาคเรียน เช่น การแต่งกาย 

การเข้าเรียน  มารยาท ( 10 คะแนน) 

4) จากการทดสอบประจ าบท/สอบกลางภาค (30 คะแนน) 

5) สอบปลายภาค  (30 คะแนน) 

16. แหล่งเรียนรู้ 

1)  ห้องสมุด 

2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่างๆ 

3) จากการฟังค าบรรยาย/สรุปองค์ความรู้ 

 

ลงชื่อ ………………………………………………………. 

(นางธนวรรณสอนธิราช) 

                       ผู้จัดท า 

 

 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................................ .. 

      ลง

ชื่อ ………………………………………………………. 

(นางสาวดาวเรือง   ศิริรักษ์) 

 

 



ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

........................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ .............................................................................. 

      ลง

ชื่อ ………………………………………………………. 

(นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

      ลง

ชื่อ ………………………………………………………. 

(นายจิณณาวัฒน์   โคมบัว) 

 

 

 


