การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/วันที่

ก่อนสอบกลาง
ภาค
๓๐
คะแนน

๑-๕

แผนการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : ปลายภาคเรี ยน = 80 : 20
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ครู ผสู ้ อน นายสัญชัย พิกุลงาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
สั ดส่ วนคะแนน
รวม ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
คะแนน
K PPK AP A
มาตรฐาน ส ๕.๒
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรม
มีจิตสานึกและมีส่วนร่ วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น ม.๔ – ม.๖
๑.วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและโลก
๒. ระบุมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
บทบาทขององค์การและการประสานความร่ วมมือ
ทั้ง ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

๕

๒

๘

๑๕

- ศึกษา รายบุคคล
วิเคราะห์ข่าว
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ
และสิ่ งแวดล้อมของ
ไทยและของโลก

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่ องมือ
ทีใ่ ช้ ในการวัดผล

-แบบประเมินการร่ วม
กิจกรรม
-แบบประเมินแผนภาพ
-แบบทดสอบ

การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วนคะแนน
K

ก่อนสอบกลาง
ภาค
๓๐
คะแนน

๑-๕

๓. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

PPK
๕

AP
๒

รวมคะแนน

ชิ้นงานที่
มอบหมาย

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่ องมือที่
ใช้ ในการวัดผล

A
๘

๑๕

- ศึกษา
-แบบประเมินการร่ วมกิจกรรม
รายบุคคล -แบบประเมินแผนภาพ
วิเคราะห์ข่าว -แบบทดสอบ
สถานการณ์ภยั
พิบตั ิและ
สิ่ งแวดล้อม
ของไทยและ
ของโลก

การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วนคะแนน
K

ก่อนสอบกลาง
ภาค
๓๐
คะแนน

๖-๑๐

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่
และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น ม.๔ – ม.๖
๑. ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ภูมิสารสนเทศอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซ่ ึงทาให้
เกิดปั ญหาทางกายภาพหรื อ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซ่ ึ งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทย
และทวีปต่าง ๆ

PPK
๕

AP
๒

รวมคะแนน

ชิ้นงานที่
มอบหมาย

๑๕

-ให้นกั เรี ยนทา
รายงานเรื่ อง
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
พร้อมนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่ องมือ
ทีใ่ ช้ ในการวัดผล

A
๘

-แบบประเมินการร่ วม
กิจกรรม
-แบบประเมินแผนภาพ
-แบบทดสอบ

ต่อ
การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วนคะแนน
K

ก่อนสอบกลาง
ภาค
๓๐
คะแนน

๖-๑๐

๔. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่า

PPK
๕

AP
๒

รวมคะแนน

ชิ้นงานที่
มอบหมาย

๑๕

-ให้นกั เรี ยนทา
รายงานเรื่ อง
เครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์
พร้อมนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน

A
๘

เป็ นผลมาจากการกระทาของมนุษย์และหรื อ
ธรรมชาติ

สอบกลางภาค

๒๐

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่ องมือ
ทีใ่ ช้ ในการวัดผล

๒๐

-แบบประเมินการร่ วม
กิจกรรม
-แบบประเมินแผนภาพ
-แบบทดสอบ

การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วนคะแนน
K

หลังสอบกลาง
ภาค
๓๐
คะแนน

๑๑-๑๕

มาตรฐาน ส ๕.๒
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรม
มีจิตสานึกและมีส่วนร่ วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั ช่ วงชั้น ม.๔ – ม.๖
๑.วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและโลก
๒. ระบุมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
บทบาทขององค์การและการประสานความร่ วมมือ
ทั้ง ในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๓. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

PPK
๕

AP
๘

รวมคะแนน

ชิ้นงานที่
มอบหมาย

A
๒

๑๕

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการ
วัดผล

- นักเรี ยน -แบบประเมินการ
ทาMai Map
ร่ วมกิจกรรม
เรื่ องภูมิศาสตร์ -แบบประเมิน
แผนภาพ
กายภาพ
เบื้องต้นและ -แบบทดสอบ
ปรากฏการณ์
ทางภูมิศาสตร์

การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วนคะแนน
K

หลังสอบกลาง
ภาค
๓๐
คะแนน

๑๖-๒๐

ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุ ป และใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชี้วดั
๑.ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทา
ให้เกิดปั ญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก
รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวม

PPK
๘

๒๐

AP
๒

รวมคะแนน

A
๕

๑๕

๒๐

ชิ้นงานที่
มอบหมาย

วิธีการ/รู ปแบบ
ของเครื่ องมือ
ทีใ่ ช้ ในการ
วัดผล
ให้นกั เรี ยน
-แบบประเมิน
สรุ ปใจความ การร่ วม
สาคัญของเรื่ อง กิจกรรม
ภูมิศาสตร์ กบั
-แบบประเมิน
การ
แผนภาพ
เปลี่ยนแปลง -แบบทดสอบ
เชิงพื้นที่และ
สิ่ งแวดล้อม

ข้ อสอบ
๑๐๐

