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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
วิชาสังคมศึกษา 

รายวิชา  ส21101 สังคมศึกษา   1                       1.0  หน่วยกิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554 
อาจารย์ผู้สอน นางสายพิน  วงษารัตน์ 
********************************************************************************** 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
และทวีปเอเชีย ออสเตเลีย-โอเชียเนีย  การใช้เส้นแบ่งเวลา การเปรียบเทียบเวลาไทยกับทวีปต่างๆ การใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล 

ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือของ
ประเทศต่างๆที่เป็นแนวทางการป้องกันภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตเลียและโอเชียเนีย   

ศึกษาแหล่งอารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองรวมทั้ง
เหตุการณ์ส าคัญของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้   เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตเลียและ
โอเชยีเนีย     เปรียบเทียบความแตกต่างเวลาท้องถิ่น  และเวลามาตรฐานของประเทศไทยกับภูมิภาคต่าง 
ๆ และวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและแหล่งอารยธรรมโบราณใน เอเชีย เสนอแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง   โดยการสร้างจิตส านึกในการร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย  และโดยใช้สื่อ  ICT (Information and Communication 
Technology) 
 
2.  ตัวชี้วัด 

1. เลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และ
สังคมของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

2.  อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ 

http://www.ict.su.ac.th/
http://www.ict.su.ac.th/
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3. ส ารวจ และอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ    
โอเชียเนียโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

4. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

5. วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

6. วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ   ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

7. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี สินค้า 
และประชากรในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 

8.   อธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคเอเชีย 
9.   ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ส 5.1 ม 1/1, ม 1/2, ม 1/3 
ส 5.2 ม 1/1, ม 1/2, ม 1/3, ม1/4 
ส 4.2 ม 1/1, ม 1/2 

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์  

มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและ
กัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. เลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

(ลูกโลก  แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการ
สืบค้นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของประเทศไทย
และทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและ 

โอเชียเนีย   

   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ 
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)  ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพ  และสังคมของประเทศ
ไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และ              
โอเชียเนีย 
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2.  อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทย
กับทวีปต่าง ๆ 

   เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับ 
ทวีปต่าง ๆ 

   ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลา
ท้องถิ่น 

3. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและ
แนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการ
ระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
โอเชียเนีย 
 

 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 

   การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร          
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

   การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
   แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน

ให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า
ของทรัพยากร 

   แผนอนุรักษ์ทรัยากรในทวีปเอเชีย 
2. วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศ
ต่าง ๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

   ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

3. ส ารวจ และอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

   ท าเล ที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และ 
โอเชียเนีย  เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
สังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของ
ความคิด  เทคโนโลยี  สินค้า  และ
ประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

   ปัจจัยทางกายภาพและสงัคมที่มีผลต่อ        
การเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  
สินค้า  และประชากรในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
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3. ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 

สัปดาห์ท่ี 
(วันท่ี) 

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

1-2 
(16-20 พ.ค. 54) 

1 
2-3 

ปฐมนิเทศ 
   -เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
   -แผนที/่ลูกโลก/GPS/เข็มทิศ/
ภาพถ่ายทางอากาศ/ดาวเทียม/กราฟ/
แผนภูมิ 

ส 5.1 (ม 1/1) 
-เลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพ และสังคมของประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

2-3 
(23-27 พ.ค. 54) 
(30 พ.ค.-3 มิ.ย. 

54) 
 

4-6 การแบ่งเวลาของโลก 
   -เวลามาตรฐาน/โซนเวลามาตรฐาน/
เส้นแนววันสากล/การค านวณเวลา 
มาตรฐานของสถานที่ต่างๆ 
   -เปรียบเทียบเวลามาตรฐานของไทย/
ความแตกต่างเวลามาตรฐานกับเวลา
ท้องถิ่น 

 ส 5.1 (ม1/2) 
-อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบ
วัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ 
ส 5.1 (ม1/2) 
-อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบ
วัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ 
 

4-8 
(6-8 ก.ค. 54) 

 

7-16 ประเทศไทย (6 ภาค) 
    -ลักษณะทางกายภาพ 
    -ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
    -ลักษณะทางสังคม ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ส 5.1 (ม1/1) 
-เลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพ และสังคมของประเทศไทยและ
ทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

9 
(11-15 ก.ค. 54) 

 

17-18 -ปัจจยัที่มีผลต่อเศรษฐกิจการเลื่อน
ไหลของความคิด/เทคโนโลยี/ สินค้า
และประชากรของไทย 
 

ส 5.1 (ม1/1) 
-ส ารวจ และอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และ    โอเชียเนียโดยใช้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

10 
(18-22 ก.ค. 54) 

สอบกลางภาค 

11-13 
(25-29 ก.ค.54) 
(1-5 ส.ค. 54) 
(8-12 ส.ค. 54) 

 

21-28 เอเชีย  
   -ลักษณะทางกายภาพ    
   -ทรัพยากรธรรมชาติ 
   -ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
   -การเมืองการปกครอง 

ส 5.2 (ม1/1)ม,(ม1/2),(ม1/3),(ม1/4) 
ส 5.1 (ม1/3) 
-ส ารวจ และอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย 
ออส เตร เลี ย  และโอ เชี ย เนี ยโดยใช้
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สัปดาห์ท่ี 
(วันท่ี) 

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

   -ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
    -ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลื่อนไหล
ของความคิด/เทคโนโลยี/สินค้า/และ
ประชากร 
    -แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปเอเชีย 
   -ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ทวีปเอเชีย 
   -ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
-วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทาง
ป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยและ  ทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
-วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 
 
 
 
 

14-17 
(15ส.ค.-9 ก.ย.) 

 
 
 
 
 

14-17 
(15ส.ค.-9 ก.ย.54) 

29-36 
 
 
 
 
 
 

29-36 

ออสเตรเลีย/โอเชียเนีย  
   -ลักษณะทางกายภาพ    
   -ทรัพยากรธรรมชาติ 
   -ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
   -การเมืองการปกครอง 
   -ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
    -ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลื่อนไหล
ของความคิด/เทคโนโลยี/สินค้า/และ
ประชากร 
    -แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปออสเตรเลีย 
   -ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ทวีปออสเตรเลีย 
   -ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส 5.2 (ม1/1)ม,(ม1/2),(ม1/3),(ม1/4) 
-ส ารวจ และอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนียโดยใช้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
-วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศ 
ต่าง ๆ   ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
-วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่
มี ผลต่อการ เลื่ อนไหลของความคิ ด  
เทคโนโลยี สินค้า และประชากรในทวีป
เอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 
ส 5.1 (ม1/3) 
- อธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ  ใน
ภูมิภาคเอเชีย 

18-19 37-38 แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค ส 4.2  (ม1/1),(ม1/2) 
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สัปดาห์ท่ี 
(วันท่ี) 

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

(12 ก.ย.-23 ก.ย. 
54) 

เอเชีย 
   -อายธรรมลุ่มแม่น้ าฮวงโห 
   -อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ 
   -อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

-ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชยี 

20 
(27-29 ก.ย. 54) 

39-40 สอบปลายภาค 
 

 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชาสังคมศึกษา1 รหัสวิชา ส21101 ประจ าภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  มี
แผนการประเมินผลการเรียน  ดังนี้ 
  4.1  ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย                   40  คะแนน 
  - งานก่อนสอบกลางภาค / งานหลังสอบกลางภาค      20/20 

4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  10   คะแนน 
4.3  ประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน 
4.4  ประเมินจากการสอบปลายภาค     30 คะแนน 
          รวม                100 คะแนน 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

 4.1  ประเมินจากงานหรือภาระงานท่ีมอบหมาย (40 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันท่ี 
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่ 
นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 
คะแนน 

1.  การใช้เคร่ืองมือทาง 
ภูมิศาสตร์ 

 เรียนรู้จากแผนที่ 
 ส ารวจและเขียน

แผนผังโรงเรียน 
 การใช้เข็มทิศ 

งานกลุ่ม สัปดาห์
แรก 

1 มิ.ย 54 10 นาที 10 

2.  แบบฝึกทักษะเร่ือง 
ประเทศไทย 

งานเด่ียว สัปดาห์ที่ 4 
( 6 มิ.ย. 54 

8 ก.ค. 54 15 นาที 10  
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รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันท่ี 
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่ 
นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 
คะแนน 

 แผนที่ประเทศไทย 
 ลักษณะทางกายภาย

จังหวัด/วัฒนธรรม
ประเพณ/ีเศรษฐกิจ 

) 

3.  รายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภัย
ธรรมชาติของประเทศไทย/ทวีป
เอเชีย ออสเตเลีย-โอเชียเนีย 

งานเด่ียว 16 พ.ค. 54 23 ก.ย. 54 20 นาที 10 

4.  รายงานกลุ่มเร่ืองภูมิภาค 
ต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย          
โอเชียเนีย ( ตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายในก าหนดการสอน) 

งานกลุ่ม 25 ก.ค. 54 16 ก.ย. 54 20 นาที 10 

รวม  40 

 4.2  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10 คะแนน ) 
              การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส21101  สังคมศึกษา 1  ภาคเรียนที่ 1  
              ปีการศึกษา 2554 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีมาก 
2 

ดี 
1.5 

ปานกลาง 
1 

ต้องปรับปรุง 
.5 

ด้านความรับผิดชอบ 
ส่งงานตามก าหนด 
เอาใจใส่ในการท างาน 

    

ด้านความเสียสละ 
มีส่วนร่วมในการท างาน ท างานเป็นหมู่คณะ 

    

ด้านมีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตามระเบียบ กฏ ข้อบังคับของโรงเรียน 

    

ด้านความซื่อสัตย์ 
อ้างอิงงานที่ค้นคว้าต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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ด้านกริยามารยาท 
มีมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย 

    

4.3 การประเมินการสอบกลางภาค  20 คะแนน 
ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่    18-22 ก.ค. 54  เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เน้ือหา
สาระการเรียนรู้และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้ 
หัวข้อ/เน้ือหาที่สอบ จ านวนข้อสอบ คะแนน 
 เคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร์ 
 
 เวลามาตรฐาน 

ปรนัย จ านวน 5 ข้อ ( 2.5 คะแนน ) 
อัตนัย -เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์(3 คะแนน) 

  -เวลามาตรฐาน ( 2 คะแนน ) 
ปรนัย จ านวน 5 ข้อ ( 2.5 คะแนน ) 

 
 

10  
 

 ประเทศไทย 
 ( 6 ภาค ) 

ปรนัย  ( 6 ภาค :ภาคละ 1 ข้อ ) จ านวน 6 ข้อ 
ประเทศไทย รวม 4 ข้อ ( 5 คะแนน ) 
อัตนัย -ข่าวสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับ
ประเทศไทย ( วิเคราะห์ปลายเปิด) (5 คะแนน ) 

10  

4.4  การประเมินการสอบปลายภาค 30 คะแนน 
หัวขอ้/เน้ือหาทักษะ จ านวนข้อสอบ คะแนน 

1.  ทวีปเอเชีย -ปรนัย 16 ข้อ 
-อัตนัย 1 ข้อ 
  วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวภัย
ธรรมชาติในเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 

8 
5 

2.  ทวีปออสเตเลีย  
โอเชียเนีย 

-ปรนัย จ านวน 16 ข้อ 
-อัตนัย 1 ข้อ 
วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ/
สังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหล
ทางความคิด เทคโนโลยี 
สินค้าและประชากรในทวีป
เอเชีย 

          8 
                       5 

3.  แหล่งอารยธรรม 
โบราณในเอเชีย 

-ปรนัย จ านวน 8 ข้อ 4 

รวม 30 



 

 - 10 - 

 


