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คาํนํา 
 

 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ ม. 2 เล่มน้ีเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยยึดหลกัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) ตามหลกัการเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
บทบาทของครูมีหนา้ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จ โดยสร้างสถานการณ์การ
เรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ทาํใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ไดใ้นเชิงบูรณาการดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปความรู้
ดว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ และดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี นาํไปสู่การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข 
 การจดัทาํคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 2 เล่มน้ีไดจ้ดัทาํตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ซ่ึงครอบคลุมทุกสาระภมิูศาสตร์ ภายในเล่มไดน้าํเสนอแผนการ
จดัการเรียนรู้เป็นรายชัว่โมงตามหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือใหค้รูนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
นอกจากน้ีแต่ละหน่วยการเรียนรู้ยงัมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการ ทาํใหท้ราบผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ของนกัเรียนไดท้นัที 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้นาํเสนอเน้ือหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 คาํช้ีแจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยแนวทางการใชแ้ผนการจดัการ
เรียนรู้ สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด  Backward Design 
เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้–การวดัและประเมินผล ภมิูศาสตร์ ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตวัช้ีวดัชั้นปีกบัสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน โครงสร้างรายวิชา
พื้นฐาน และโครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 
 ตอนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน แบ่งเป็นแผนยอ่ยรายชัว่โมง ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมี
องคป์ระกอบครบถว้นตามแนวทางการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 3 เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู ประกอบดว้ยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู้เสริมสาํหรับ
ครู ซ่ึงบนัทึกลงในแผน่ซีดี (CD) เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหค้รูใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ ม. 2 เล่มน้ีไดอ้อกแบบการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคและวธีิการ
สอนอยา่งหลากหลาย หวงัวา่จะเป็นประโยชนต่์อการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มของนกัเรียนต่อไป 
 

           คณะผู้จดัทาํ 
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1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ ม. 2 เล่มน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางใหค้รูใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู้ภมิูศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงการแบ่งหน่วยการเรียนรู้สาํหรับจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงในคู่มือครู 
แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีแบ่งเน้ือหาเป็น 4 หน่วย สามารถใชค้วบคู่กบัหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ชั้น ม. 2 และแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ชั้น ม. 2 ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้
ดงัน้ี 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวีปยโุรป 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวีปแอฟริกา  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและ 
    แอฟริกา 
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดน้าํเสนอรายละเอียดไวค้รบถว้นตามแนวทางการจดัทาํแผนการ
จดัการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาองคค์วามรู้ สมรรถนะ
สาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วอ้ยา่งครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ครูควรศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้น้ีใหล้ะเอียดเพ่ือปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ และสภาพของนกัเรียน  
 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งแผนการจดัการเรียนรู้ออกเป็นรายชัว่โมง ซ่ึงมีจาํนวนมากนอ้ย 
ไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความยาวของเน้ือหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน แสดงขอบข่ายเน้ือหาการจดัการ
เรียนรู้ท่ีครอบคลุมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ทกัษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ช้ินงาน 
 2. ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design (Backward Design Template) 
เป็นกรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 
 ขั้นท่ี 1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง  
 ขั้นท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ จะระบุวา่ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้น้ีแบ่งเป็นแผนการจดัการ
เรียนรู้ก่ีแผน และแต่ละแผนใชเ้วลาในการจดักิจกรรมก่ีชัว่โมง 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ประกอบดว้ย 
 3.1 ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยลาํดบัท่ีของแผน ช่ือแผน และเวลาเรียน เช่น 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง แผนท่ี เวลา 1 ชัว่โมง 
 3.2 สาระสําคญั เป็นความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดั 
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การเรียนรู้ 
 3.3 ตวัช้ีวดัช้ันปี เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจสอบนกัเรียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาท่ีนาํเสนอในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีบอกจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนภาย
หลงัจากการเรียนจบในแต่ละแผน ทั้งในดา้นความรู้ (K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) และ
ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (P) ซ่ึงสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัตวัช้ีวดัชั้นปีและเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้ 
นั้น ๆ 
 3.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้วา่หลงัจากจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนมีพฒันาการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ี
คาดหวงัไวห้รือไม่ และมีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงส่งเสริมในดา้นใดบา้ง ดงันั้น ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้จึงไดอ้อกแบบวธีิการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 
ของนกัเรียนไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การทาํแบบทดสอบ การตอบคาํถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การ
สงัเกตพฤติกรรมทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยเนน้การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 วิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่าน้ีครูสามารถนาํไปใชป้ระเมิน
นกัเรียนได ้ทั้งในระหวา่งการจดัการเรียนรู้และการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 3.6 สาระการเรียนรู้ เป็นหวัขอ้ยอ่ยท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3.7 แนวทางบูรณาการ เป็นการเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้
ของแต่ละแผนใหเ้ช่ือมโยงสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้
การเรียนรู้สอดคลอ้งและครอบคลุมสถานการณ์จริง 
 3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาในแต่ละ
เร่ือง โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหค้รูนาํไปใชป้ระโยชนใ์น
การวางแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ 
 ขั้นท่ี 1 นาํเขา้สู่บทเรียน  
 ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 3 ฝึกฝนผูเ้รียน 
 ขั้นท่ี 4 นาํไปใช ้
 ขั้นท่ี 5 สรุป 
 3.9 กจิกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมเสนอแนะสาํหรับใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเพิ่มเติมในดา้น    
ต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้มาแลว้ในชัว่โมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรม
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สาํหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษและตอ้งการศึกษาคน้ควา้ในเน้ือหานั้น ๆ ใหลึ้กซ้ึงกวา้งขวางยิง่ข้ึน และ
กิจกรรมสาํหรับการเรียนรู้ใหค้รบตามเป้าหมาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการซ่อมเสริม 
 3.10 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ เป็นรายช่ือส่ือการเรียนรู้ทุกประเภทท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้ง
ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีและส่ือบุคคล เช่น หนงัสือ เอกสารความรู้ รูปภาพ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วีดิทศัน ์ปราชญช์าวบา้น  
 3.11 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีใหค้รูบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้วา่ประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง ไดแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นอยา่งไร ส่ิงท่ี
ไม่ไดป้ฏิบติัตามแผนมีอะไรบา้ง และขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 นอกจากน้ียงัอาํนวยความสะดวกใหค้รู โดยจดัทาํเอกสารและความรู้เสริมสาํหรับครูบนัทึกลงใน
แผน่ซีดี (CD) ประกอบดว้ย 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัช้ันปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี 5 ภมิูศาสตร์ (ภมิูศาสตร์ ม. 2) 
 2. โครงงาน (Project Work) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 3. ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้และรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง ซ่ึงออกแบบตาม
แนวคิด Backward Design 
 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนประจําหน่วยการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและ
ประเมินผลนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 5. แบบทดสอบกลางภาค เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
 5.1 ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและแบบอตันยั 
 5.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางการประเมิน 
 5.3 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางการประเมิน 
 6. แบบทดสอบปลายภาค เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
 6.1 ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและแบบอตันยั 
 6.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางการประเมิน 
 6.3 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางการประเมิน 
 7. ใบความรู้ ใบงาน แบบบันทกึ และแบบประเมิน 
 ครูควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ จดักิจกรรมใหน้กัเรียน
ไดพ้ฒันาครบทุกสมรรถนะสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร กล่าวคือ สมรรถนะในการส่ือสาร การคิด การ
แกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ และการใชเ้ทคโนโลย ีรวมถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร และ
กิจกรรมเสนอแนะเพื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติมใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้น
แผนการจดัการเรียนรู้น้ีแลว้ 
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 นอกจากน้ี ครูสามารถปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพร้อมของ
นกัเรียน และสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้ซ่ึงจะใชเ้ป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวทิยฐานะได ้แผนการ
จดัการเรียนรู้น้ีไดอ้าํนวยความสะดวกใหค้รู โดยไดพ้ิมพโ์ครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ใหค้รูเพิ่มเติมเฉพาะส่วนท่ีครูปรับปรุงเองไวด้ว้ยแลว้  
 

2. สัญลกัษณ์ลกัษณะกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ ม. 2 เล่มน้ีสามารถใชคู่้กบัแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 2 ซ่ึงไดก้าํหนดสญัลกัษณ์กาํกบักิจกรรม การเรียนรู้ไวทุ้กกิจกรรมเพื่อช่วยใหค้รูและนกัเรียน
ทราบลกัษณะของกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือการจดักิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการ
เรียนรู้มีดงัน้ี 
 
 โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการคิด การวางแผน และการแกปั้ญหา 
 
 การพฒันากระบวนการคดิ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนทาํเพ่ือพฒันากระบวนการคิดดา้นต่าง ๆ 
 
 การประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวัน เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนนาํความรู้และทกัษะไปประยกุตใ์ช้
 ในชีวติประจาํวนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
 การทําประโยชน์ให้สังคม เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติัในการทาํประโยชน์เพ่ือสงัคม เพ่ือ
 การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
 
  การปฏิบัตจิริง/ฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงหรือฝึกปฏิบติัเพ่ือเกิดทกัษะ  
  อนัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งสมบูรณ์และคงทน 
 
 การศึกษาค้นคว้า/สืบค้น เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือสืบคน้ เพ่ือสร้างองค์
 ความรู้ดว้ยตนเองจนเกิดเป็นนิสยั 
 
 การสํารวจ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนสาํรวจ รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ 
 หาผล ฝึกความเป็นผูร้อบคอบ 
 
 ทักษะการพูด เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการพดูประเภทต่าง ๆ 
 
 ทักษะการเขียน เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการเขียนประเภทต่าง ๆ 
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3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design 
 

 การจดัการเรียนรู้หรือการสอนเป็นงานท่ีครูทุกคนตอ้งใชก้ลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อใหน้กัเรียนสนใจ
ท่ีจะเรียนรู้และเกิดผลตามท่ีครูคาดหวงั การจดัการเรียนรู้จดัเป็นศาสตร์ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ
ตลอดจนประสบการณ์อยา่งมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเร่ืองของการออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือการ
ออกแบบการสอน ซ่ึงเป็นงานท่ีครูจะตอ้งทาํก่อนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ทาํอยา่งไร ทาํไมจึงตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ ครูทุกคนผา่นการศึกษาและไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
การออกแบบการจดัการเรียนรู้มาแลว้ ในอดีตการออกแบบการจดัการเรียนรู้จะเร่ิมตน้จากการกาํหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ปัจจุบนัการเรียนรู้ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเขา้มามีบทบาท ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึง
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั ดงันั้นการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้จึงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีครูจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละ
บุคคล 
 แกรนต ์วิกกินส์ (Grant Wiggins) และเจย ์แมกไท (Jay McTighe) นกัการศึกษาชาวอเมริกนัได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเรียกวา่ Backward Design อนัเป็นการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีครูจะตอ้งกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนก่อน โดยทั้งสองให้
ช่ือวา่ ความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) เม่ือกาํหนดความเขา้ใจท่ีคงทนไดแ้ลว้ ครูจะตอ้ง
บอกใหไ้ดว้า่ความเขา้ใจท่ีคงทนของนกัเรียนน้ีเกิดจากอะไร นกัเรียนจะตอ้งมีหรือแสดงพฤติกรรม
อะไรบา้ง ครูมีหรือใชวิ้ธีการวดัอะไรบา้งท่ีจะบอกวา่นกัเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแลว้ จากนั้น
ครูจึงนึกถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 

  แนวคดิ Backward Design 
 Backward Design เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชผ้ลลพัธ์ปลายทางเป็นหลกัซ่ึงผลลพัธ์ 
ปลายทางน้ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนกต่็อเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ ทั้งน้ีครูจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชก้รอบความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล มีความสมัพนัธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 กรอบความคิดหลกัของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design มีขั้นตอน
หลกัท่ีสาํคญั 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ขั้นท่ี 2 กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียน 
มีผลการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ขั้นท่ี 3 วางแผนการจดัการเรียนรู้ 
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  ขั้นที่ 1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
 ก่อนท่ีจะกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนนั้น ครูควรตอบคาํถามสาํคญั
ต่อไปน้ี 
 1. นกัเรียนควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถทาํส่ิงใดไดบ้า้ง  
 2. เน้ือหาสาระใดบา้งท่ีมีความสาํคญัต่อการสร้างความเขา้ใจของนกัเรียน และความเขา้ใจท่ีคงทน 
(Enduring Understanding) ท่ีครูตอ้งการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนมีอะไรบา้ง 
 เม่ือจะตอบคาํถามสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ใหค้รูนึกถึงเป้าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้
ดา้นเน้ือหาระดบัชาติท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือทอ้งถ่ิน การทบทวนความคาดหวงัของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากมาตรฐานแต่ละระดบัจะมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาสาระต่าง ๆ ซ่ึง
มีความแตกต่างลดหลัน่กนัไป ดว้ยเหตุน้ีขั้นท่ี 1 ของ Backward Design ครูจึงตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญั
และเลือกผลลพัธ์ปลายทางของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 
  ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
 ความเขา้ใจท่ีคงทนคืออะไร ความเขา้ใจท่ีคงทนเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึง ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอด 
ความสมัพนัธ์ และหลกัการของเน้ือหาและวิชาท่ีนกัเรียนเรียนรู้ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงเป็นความรู้ท่ีอิง
เน้ือหา ความรู้น้ีเกิดจากการสะสมขอ้มูลต่าง ๆ ของนกัเรียนและเป็นองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนดว้ย
ตนเอง 
 การเขียนความเข้าใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ถา้ความเขา้ใจท่ีคงทน หมายถึง สาระสาํคญัของส่ิงท่ีจะเรียนรู้แลว้ ครูควรจะรู้วา่สาระสาํคญั
หมายถึงอะไร คาํวา่ สาระสาํคญั มาจากคาํวา่ Concept ซ่ึงนกัการศึกษาของไทยแปลเป็นภาษาไทยวา่ 
สาระสาํคญั ความคิดรวบยอด มโนทศัน ์มโนมติ และสงักปั ซ่ึงการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นิยมใชค้าํ
วา่ สาระสาํคญั  
 สาระสาํคญัเป็นขอ้ความท่ีแสดงแก่นหรือเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปรวม
และขอ้แตกต่างเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยอาจครอบคลุมขอ้เทจ็จริง กฎ ทฤษฎี ประเดน็ และการสรุป
สาระสาํคญัและขอ้ความท่ีมีลกัษณะรวบยอดอยา่งอ่ืน 
 ประเภทของสาระสําคญั 
 1. ระดบักวา้ง (Broad Concept) 
 2. ระดบัการนาํไปใช ้(Operative Concept หรือ Functional Concept) 
 ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับกว้าง 
  การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับการนาํไปใช้ 
  การรู้จกัใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือในการคน้หาขอ้มลูข่าวสารทางภมิูศาสตร์ จะทาํใหง่้ายและเขา้ใจ
วิชาภมิูศาสตร์มากข้ึน 
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 แนวทางการเขยีนสาระสําคัญ 
 1. ใหเ้ขียนสาระสาํคญัของทุกเร่ือง โดยแยกเป็นขอ้ ๆ (จาํนวนขอ้ของสาระสาํคญัจะเท่ากบัจาํนวน
เร่ือง) 
 2. การเขียนสาระสาํคญัท่ีดีควรเป็นสาระสาํคญัระดบัการนาํไปใช ้
 3. สาระสาํคญัตอ้งครอบคลุมประเด็นสาํคญัครบถว้น เพราะหากขาดส่วนใดไปแลว้จะทาํให้
นกัเรียนรับสาระสาํคญัท่ีผิดไปทนัที 
 4. การเขียนสาระสาํคญัท่ีจะใหค้รอบคลุมประเดน็สาํคญัวิธีการหน่ึง คือ การเขียนแผนผงั
สาระสาํคญั 
 

 ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาระสาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาระสาํคญัประโยชนข์องรูปถ่ายทางอากาศ: รูปถ่ายทางอากาศมีประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นสมุทรศาสตร์ ดา้นการวางผงัเมือง และดา้นอุทกภยั 
 5. การเขียนสาระสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองใด ควรเขียนลกัษณะเด่นท่ีมองเห็นไดห้รือนึกไดอ้อกมาเป็น
ขอ้ ๆ แลว้จาํแนกลกัษณะเหล่านั้นเป็นลกัษณะจาํเพาะและลกัษณะประกอบ 
 6. การเขียนขอ้ความท่ีเป็นสาระสาํคญั ควรใชภ้าษาท่ีมีการขดัเกลาอยา่งดี เล่ียงคาํท่ีมีความหมาย
กาํกวมหรือฟุ่มเฟือย 
 
 

ประโยชนข์อง 
รูปถ่ายทางอากาศ 

ดา้นการวางผงัเมือง 

ช่วยในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเล ทรัพยากรชายฝ่ัง 

ช่วยในการจดัวางพื้นท่ีผงัเมือง การ
วางแผนโครงสร้างพื้นฐานของเมือง 
ตาํแหน่งการตั้งถ่ินฐาน 

ดา้นสมุทรศาสตร์ 

ดา้นอุทกภยัวิทยา 
ช่วยในการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสียหายจากนํ้ าท่วม และการ
จดัการทรัพยากรนํ้ า 
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 ตัวอย่างการเขียนสาระสาํคัญ เร่ือง แมลง 
 

แมลง ลกัษณะจําเพาะ ลกัษณะประกอบ 
มีสี - 

มี 6 ขา  -
มีพิษ - 

ร้องได ้ - 

มีปีก  - 
ลาํตวัเป็นปลอ้ง  -
มีหนวดคลาํทาง 2  เสน้  - 
ใชเ้ป็นอาหารได ้ - 

ไม่มีกระดูกสนัหลงั    - 
 

 สาระสาํคัญของแมลง: แมลงเป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั ลาํตวัปลอ้ง มี 6 ขา มีหนวดคลาํทาง 2 
เสน้ มีปีก ตวัมีสีต่างกนั บางชนิดร้องได ้บางชนิดมีพิษ และบางชนิดเป็นอาหารได ้
  ขั้นที่ 2 กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียน 
   มผีลการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง  
 เม่ือครูกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ก่อนท่ีจะดาํเนินการขั้นต่อไป
ขอใหค้รูตอบคาํถามสาํคญัต่อไปน้ี  
  นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลกัษณะใด จึงทาํใหค้รูทราบวา่ นกัเรียนบรรลุผลลพัธ์
ปลายทางตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 
  ครูมีหลกัฐานหรือใชวิ้ธีการใดท่ีสามารถระบุไดว้า่ นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตาม
ผลลพัธ์ปลายทางท่ีกาํหนดไว ้
 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design เนน้ใหค้รูรวบรวมหลกัฐานการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นและมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียน
เกิดผลสมัฤทธ์ิแลว้ ไม่ใช่เรียนแค่ใหจ้บตามหลกัสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูกาํหนด
ไวเ้ท่านั้น วิธีการ Backward Design ตอ้งการกระตุน้ใหค้รูคิดล่วงหนา้วา่ ครูควรจะกาํหนดและรวบรวม
หลกัฐานเชิงประจกัษอ์ะไรบา้งก่อนท่ีจะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัฐานดงักล่าว
ควรจะเป็นหลกัฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีมีประโยชน์สาํหรับผูเ้รียนและครูไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ีครูควรใชวิ้ธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบต่อเน่ืองอยา่งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 
ตลอดระยะเวลาท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีตอ้งการใหค้รูทาํการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ สอนไปวัดผลไป 
 จึงกล่าวไดว้า่ ขั้นน้ีครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนกัเรียน โดยพิจารณาจากผลงาน
หรือช้ินงานท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามเกณฑท่ี์
กาํหนดไวแ้ลว้ และเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินควรเป็นเกณฑคุ์ณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อยา่งไรก็
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ตาม ครูอาจจะมีหลกัฐานหรือใชวิ้ธีการอ่ืน ๆ เช่น การทดสอบก่อนและหลงัเรียน การสมัภาษณ์ การศึกษา
คน้ควา้ การฝึกปฏิบติัขณะเรียนรู้ประกอบดว้ยกไ็ด ้
 หลงัจากท่ีครูไดก้าํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ครูควรกาํหนดภาระ
งานและวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามผลลพัธ์
ปลายทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 
 ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ลกัษณะสาํคญัของงานจะตอ้งเป็นงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัชีวิตจริงในชีวิตประจาํวนั เป็นเหตุการณ์จริงมากกวา่กิจกรรมท่ีจาํลองข้ึนเพ่ือใชใ้นการทดสอบ ซ่ึง
เรียกวา่ งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน (Meaningful Task) นอกจากน้ีงานหรือกิจกรรม
จะตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ทั้งน้ีเม่ือไดภ้าระงานครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะตอ้งนึกถึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงมีอยูม่ากมายหลายประเภท ครูจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัภาระ
งานท่ีนกัเรียนปฏิบติั  
 ตวัอยา่งภาระงานเร่ือง แผนท่ี รวมทั้งการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
ดงัตาราง 
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ตัวอย่าง ภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 แผนที ่ 
สาระที่ 5: ภูมศิาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสมัพนัธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภมูิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วดัชั้นปี สาระการเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน การวดัและประเมนิผล กจิกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วธิีการ เครื่องมอื เกณฑ์ 
1. อธิบาย
 ความหมาย 
 และองค-์
 ประ กอบ
 ของแผนที่ได ้
2. บอก
 ประโยชน์
 ของแผนที่ได ้
3. อ่านขอ้มูล
 จากแผนที่ได ้
4. นาํแผนที่ไป
 ใชป้ระโยชน์
 ในชีวิต 
 ประจาํวนัได ้

 แผนที่ 
1. ชนิดของแผนที่ 
2. องคป์ระกอบของ
 แผนที่ 
3. การบอกระดบั
 ความสูง–ตํ่าใน
 แผนที่ภูมิประเทศ 
4. ประโยชนข์อง 
 แผนที่ 
5. ตวัอยา่งการใช้
 แผนที่แสดงความ 
 สัมพนัธ์ระหวา่ง
 ลกัษณะทาง
 กายภาพและสงัคม 

1. บนัทึกขอ้มูล
 การวิเคราะห์ 
2. การนาํเสนอ
 ผลงาน 

1. ซกัถาม
 ความรู้ 
2. ตรวจผลงาน 
 
3. สงัเกตการ
 ทาํงานกลุ่ม 

1. แบบซกัถาม 
 
2. แบบตรวจ 
 สอบผลงาน 
3. แบบสงัเกต
 การทาํงาน
 กลุ่ม 

1. เกณฑค์ุณภาพ 
 4 ระดบั 
2. เกณฑค์ุณภาพ 
 4 ระดบั 
3. เกณฑค์ุณภาพ 
 4 ระดบั 

1. ศึกษารายละเอียด 
 จากแผนที่ 
2. บนัทึกความรู้ 
3. ฝึกการอ่านขอ้มลู
 จากแผนที่ 

1. แผนที่ภมูิประเทศของ
 ทวีปยโุรปและแผนที่
 ชนิดต่าง ๆ  
2. แบบบนัทึกความรู้เรื่อง 
 แผนที่ 
3. หนงัสือเรียน รายวชิา
 พื้นฐาน ภมูิศาสตร์ ม. 2 
4. แบบฝึกทกัษะ รายวชิา
 พื้นฐาน ภมูิศาสตร์ ม. 2 
5. คู่มือการสอน 
 ภูมิศาสตร์ ม. 2 
6. สื่อการเรียนรู้ 
 PowerPoint รายวิชา
 พื้นฐานภมูิศาสตร์ ม. 2 
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 ความเขา้ใจท่ีคงทนจะเกิดข้ึนได ้นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. การอธิบาย ช้ีแจง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการอธิบายหรือช้ีแจงในส่ิงท่ีเรียนรู้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้ง มีเหตุมีผล และเป็นระบบ 
 2. การแปลความและตคีวาม เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการแปลความและตีความ
ไดอ้ยา่งมีความหมาย ตรงประเดน็ กระจ่างชดั และทะลุปรุโปร่ง 
 3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนําไปใช้ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการนาํส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และคล่องแคล่ว    
 4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีมุมมองท่ีน่าเช่ือถือ 
เป็นไปได ้มีความลึกซ้ึง แจ่มชดั และแปลกใหม่ 
 5. การให้ความสําคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผู้อืน่ เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดย
การมีความละเอียดรอบคอบ เปิดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ระมดัระวงัท่ีจะไม่ใหเ้กิดความ
กระทบกระเทือนต่อผูอ่ื้น 
 6. การรู้จักตนเอง เป็นความสามารถท่ีนกัเรียนแสดงออกโดยการมีความตระหนกัรู้ สามารถ
ประมวลผลขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย ปรับตวัได ้รู้จกัใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด    
 นอกจากน้ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดสมรรถนะสาํคญั
ของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจน
การเลือกใชวิ้ธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
 2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ เพ่ือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การทาํงาน และการอยูร่่วมกนัใน
สงัคม ดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ มี
ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 นอกจากสมรรถนะสาํคญัของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พ่ือให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
 2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3. มีวินยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ 
 ดงันั้นการกาํหนดภาระงานใหน้กัเรียนปฏิบติั รวมทั้งการเลือกวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการ
เรียนรู้นั้น ครูควรคาํนึงถึงความสามารถของนกัเรียน 6 ประการตามแนวคิด Backward Design สมรรถนะ
สาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ เพ่ือใหภ้าระงาน วิธีการ และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมส่ิงท่ีสะทอ้นผลลพัธ์
ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 ทั้งน้ีภาระงาน วิธีการ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้มี
ประสิทธิภาพ ตรงกบัสภาพจริง มีความยดืหยุน่ และใหค้วามสบายใจแก่นกัเรียนเป็นสาํคญั 
  ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เม่ือครูมีความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบั
นกัเรียน รวมทั้งกาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ ขั้นต่อไปครูควรนึกถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะจดัใหแ้ก่
นกัเรียน การท่ีครูจะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะจดัใหน้กัเรียนไดน้ั้น ครูควรตอบคาํถามสาํคญัต่อไปน้ี 
  ถา้ครูตอ้งการจะจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเกิดความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด 
หลกัการ และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับนกัเรียน ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทาง
ตามท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งเกิดเป็นความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไปนั้น ครูสามารถจะใชวิ้ธีการง่าย ๆ อะไรบา้ง  
  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะช่วยเป็นส่ือนาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นมีอะไรบา้ง  
  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลกัสูตรมีอะไรบา้ง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวค้วรจดักิจกรรมใดก่อนและควรจดักิจกรรมใดหลงั 
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  กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไวเ้พื่อตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามแนวคิด Backward 
Design นั้น วิกกินส์และแมกไทไดเ้สนอแนะใหค้รูเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของ 
WHERETO (ไปท่ีไหน) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 W แทน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัใหน้ั้นจะตอ้งช่วยใหน้กัเรียนรู้วา่หน่วยการเรียนรู้น้ีจะดาํเนินไป
ในทิศทางใด (Where) และส่ิงท่ีคาดหวงัคืออะไร (What) มีอะไรบา้งช่วยใหค้รูทราบวา่นกัเรียนมีความรู้
พื้นฐานและความสนใจอะไรบา้ง 
 H แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรดึงดูดความสนใจนกัเรียนทุกคน (Hook) ทาํใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ (Hold) และใชส่ิ้งท่ีนกัเรียนสนใจเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 
 E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริมและจดัให ้(Equip) นกัเรียนไดมี้ประสบการณ์ (Experience) 
ในแนวคิดหลกั/ความคิดรวบยอด และสาํรวจ รวมทั้งวินิจฉยั (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 R แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) 
ความเขา้ใจในความรู้และงานท่ีปฏิบติั 
 E แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมิน (Evaluate) ผลงานและส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ 
 T แทน กิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบ (Tailored) สาํหรับนกัเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียน 
 O แทน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบ (Organized) ตามลาํดบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และกระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้ตั้งแต่เร่ิมแรกและตลอดไป ทั้งน้ีเพ่ือ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 
 อยา่งไรกต็าม มีขอ้สงัเกตวา่ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการกาํหนดวิธีการจดัการเรียนรู้ การ
ลาํดบับทเรียน รวมทั้งส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาํเร็จไดก้ต่็อเม่ือครูไดมี้
การกาํหนดผลลพัธป์ลายทาง หลกัฐาน และวิธีการวดัและประเมินผลท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้
ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพียงส่ือท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายความสาํเร็จท่ี
ตอ้งการเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีถา้ครูมีเป้าหมายท่ีชดัเจนกจ็ะช่วยทาํใหก้ารวางแผนการจดัการเรียนรู้และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
 โดยสรุปจึงกล่าวไดว้า่ ขั้นน้ีเป็นการคน้หาส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน กิจกรรมท่ีกาํหนดข้ึนควรเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถ 
สร้างและสรุปเป็นความคิดรวบยอดและหลกัการท่ีสาํคญัของสาระท่ีเรียนรู้ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคงทน 
รวมทั้งความรู้สึกและค่านิยมท่ีดีไปพร้อม ๆ กบัทกัษะความชาํนาญ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design 
หน่วยการเรียนรู้ที ่_________________________ 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

คําถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. ______________________________________ 
2._______________________________________ 
3. ______________________________________ 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ______________________________________ 
2._______________________________________ 
3. ______________________________________ 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
  ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบตั ิ
 1.1 _____________________________________________________________________________ 
 1.2 _____________________________________________________________________________ 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) ________________________________ 
  2) ________________________________ 

 
 2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) ________________________________ 
  2) ________________________________ 

3. ส่ิงท่ีมุ่งประเมนิ 
 3.1 _____________________________________________________________________________ 
 3.2 _____________________________________________________________________________ 
 3.3 _____________________________________________________________________________
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 

 รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงจากการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward 
Design เขียนโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ช่ือแผน... (ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง... (ระบุช่ือเร่ืองท่ีจะทาํการจดัการเรียนรู้) 
 สาระท่ี... (ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 ช้ัน... (ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี... (ระบุลาํดบัท่ีและช่ือของหน่วยการเรียนรู้) 
 เวลา... (ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 
 สาระสําคญั... (เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้) 
 ตวัช้ีวดัช้ันปี... (ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ซ่ึง
ประกอบดว้ยดา้นความรู้ (Knowledge: K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective: A) และดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ (Performance: P)) 
 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้... (ระบุวิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 
 สาระการเรียนรู้... (ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
 แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และการ 
บูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 กจิกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพ่ิมเติม) 
 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้... (ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้... (ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้อาจ
นาํเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํวจิยัในชั้นเรียนได)้ 
 ในส่วนของการเขียนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น ใหค้รูท่ีเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นาํขั้นตอน
หลกัของเทคนิคและวิธีการของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่น การเรียนแบบแกปั้ญหา 
การศึกษาเป็นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มยอ่ย/กลุ่มใหญ่ การฝึกปฏิบติัการ การสืบคน้ขอ้มลู ฯลฯ มาเขียน
ในขั้นสอน โดยใหค้าํนึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 การใชแ้นวคิดของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design จะช่วยใหค้รูมี
ความมัน่ใจในการจดัการเรียนรู้และใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของ          ในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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4. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้–การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 
(2) และ (3) ไดร้ะบุแนวทางการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึกทกัษะการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบติัจริง และการประยกุตใ์ชค้วามรู้
เพ่ือการป้องกนัและแกปั้ญหา ดงันั้น เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวน้ี การจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ในคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ชุดน้ี จึงยดึแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child-centered) เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และเนน้การเรียนรู้แบบบูรณา
การท่ีผสมผสานเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กบัหวัขอ้เร่ืองหรือประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง เพ่ือให้
นกัเรียนเกิดการพฒันาในองคร์วม เป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัสภาพและปัญหาท่ีเกิดในวิถีชีวิตของ
นกัเรียน  
 แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของครูจากการเป็นผูช้ี้นาํ
หรือถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช่้วยเหลือ อาํนวยความสะดวก และส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนโดยใชวิ้ธีการ
ต่าง ๆ อยา่งหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการสร้างสรรคค์วามรู้และนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ชุดน้ีจึงไดน้าํเสนอ ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการสอน
ต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เช่น 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning–BBL) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
อิงผลการวิจยัทางประสาทวิทยา ซ่ึงไดเ้สนอแนะไวว้า่ ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของสมองและการทาํงานของสมองมนุษยท่ี์มีการแปรเปล่ียนไปตามขั้นของ
การพฒันา ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรคก์ารจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็นวิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ โดยใหน้กัเรียน
ร่วมกนัแกปั้ญหาภายใตก้ารแนะนาํของครู ใหน้กัเรียนช่วยกนัตั้งคาํถามและช่วยกนัคน้หาคาํตอบ โดยอาจ
ใชค้วามรู้เดิมมาแกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมสาํหรับการแกปั้ญหา นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการคนความา
สรุปเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา แลว้ช่วยกนัประเมินการแกปั้ญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาคร้ังต่อไป 
สาํหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นการพฒันาองคร์วมของนกัเรียนทั้ง
สมองดา้นซา้ยและสมองดา้นขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 
มุ่งหมายจะใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ภายใตค้วามหลากหลายของวฒันธรรม
หรือสภาพแวดลอ้ม 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื (Cooperative Learning) เป็นการจดัสถานการณ์และบรรยากาศให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ฝึกใหน้กัเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งสติปัญญาและความถนดัร่วมกนั
ทาํงานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ 
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 การจัดการเรียนรู้แบบใช้หมวกความคดิ 6 ใบ (Six Thinking Hats) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีให้
นกัเรียนฝึกตั้งคาํถามและตอบคาํถามท่ีใชค้วามคิดในลกัษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ
หรือวิเคราะห์วิจารณ์ได ้
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีฝึกให้
นกัเรียนคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง เพ่ืออธิบายส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบและมีหลกัเกณฑ ์โดยนกัเรียนจะตอ้ง
ใชค้วามสามารถของตนเองคิดคน้ สืบเสาะ แกปั้ญหาหรือคิดประดิษฐส่ิ์งใหม่ดว้ยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งฝึก
ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการทาํความเขา้ใจปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ดาํเนินการ
แกปั้ญหา และตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติั โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้หรือคน้ควา้หาคาํตอบ
ในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยัดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัต ิ(Active Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนได้
ทดลองทาํดว้ยตนเอง เพ่ือจะไดเ้รียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จกัวิธีแกปั้ญหาในการทาํงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างผงัความคดิ (Concept Mapping) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดั
กลุ่มความคิดรวบยอด เพื่อใหเ้ห็นความสมัพนัธ์กนัระหวา่งความคิดหลกัและความคิดรองลงไป โดย
นาํเสนอเป็นภาพหรือเป็นผงั 
 การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรม
หรือจดัประสบการณ์ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้กระตุน้ใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะใหม่ ๆ 
เจตคติใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ 
 การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Playing) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนได้
แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมุติข้ึน โดยอาจกาํหนดใหแ้สดงบทบาทสมมุติท่ีเป็นพฤติกรรมของ
บุคคลอ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 การเรียนรู้จากเกมจําลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีคลา้ยกบั
การแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็นการใหเ้ล่นเกมจาํลองสถานการณ์ โดยครูนาํสถานการณ์จริงมาจาํลองไว ้
ในหอ้งเรียน โดยการกาํหนดกฎ กติกา เง่ือนไขสาํหรับเกมนั้น ๆ แลว้ใหผู้เ้รียนไปเล่นเกมหรือกิจกรรมใน
สถานการณ์จาํลองนั้น 
 การจัดการเรียนรู้แบบกลบัด้านช้ันเรียน (Flipped Classroom) เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวา่ เรียนท่ีบา้น ทาํการบา้นท่ีโรงเรียน เป็นการกลบัมุมมองจากการใหบ้ทบาทและความสาํคญัท่ีครู
ไปใหค้วามสาํคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน จากเดิมส่ิงท่ีทาํในชั้นเรียนนาํไปทาํท่ีบา้น และนาํส่ิงท่ี
มอบหมายใหท้าํท่ีบา้นมาทาํในชั้นเรียน โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และตอบขอ้สงสยัในระหวา่ง
การทาํงาน/กิจกรรมของนกัเรียน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การจดัการเรียนรู้ตอ้งจดัควบคู่กบัการวดัและการประเมินผลตามภาระงาน/ช้ินงานท่ีสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดเ้สนอการวดัและประเมินผลครบทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้น
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คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการ เนน้วธีิการวดัท่ีหลากหลายตามสถานการณ์
จริง การดูร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการดูกระบวนการทาํงานและผลผลิตของงาน โดยออกแบบการ
ประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน และแบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบฟอร์มและ
เกณฑก์ารประเมิน เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหค้รูไวพ้ร้อม ทั้งน้ีครูอาจเพ่ิมเติมโดยการออกแบบการวดั
และประเมินดว้ยมิติคุณภาพ (Rubrics) 
 

5. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวดัช้ันปีกบัสาระการเรียนรู้ 
    ในหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัช้ันปี
 
หน่วยการเรียนรู้ 

มฐ. ส 5.1 มฐ. ส 5.2 

1 2 1 2 3 4 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 แผนที่และเคร่ืองมอืทางภูมศิาสตร์
1. แผนท่ี        

2. รูปถ่ายทางอากาศ       

3. ภาพจากดาวเทียม       

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวปียุโรป 

1. ลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรป       

2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปยโุรป       

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวปีแอฟริกา 
1. ลกัษณะทางกายภาพของทวปีแอฟริกา       

2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปแอฟริกา       

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในทวปียุโรปและแอฟริกา 
1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม       

2. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม       

3. แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      

4. ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม  
   ในทวปียโุรปและแอฟริกา       
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6. คาํอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส22101 ภูมศิาสตร์
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 25 ช่ัวโมง
 

 ศึกษา วิเคราะห์ เลือกใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง
กายภาพและสงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา การเปล่ียนแปลงประชากรเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม
ของทวีปยโุรปและแอฟริกา การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและแอฟริกา ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกาต่อประเทศไทย 
 โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์ กระบวนการสืบคน้ขอ้มลู กระบวนการสร้างความตระหนกั  
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า มีจิตสาํนึก มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัช้ันปี 
ส 5.1 ม. 2/1  ส 5.1 ม. 2/2 
ส 5.2 ม. 2/1  ส 5.2 ม. 2/2  ส 5.2 ม. 2/3  ส 5.2 ม. 2/4 
รวมท้ังหมด 6 ตวัช้ีวดั 
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7. โครงสร้างรายวิชาพืน้ฐาน ภูมศิาสตร์ ม. 2 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

ส22101 ภูมศิาสตร์
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 25 ช่ัวโมง
 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั เวลา 
(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก
(คะแนน) 

1. แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1 ม. 2/1 3 15 
2. ทวีปยโุรป ส 5.1 ม. 2/2 8 35 
3. ทวีปแอฟริกา ส 5.1 ม. 2/2 8 35 
4. สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและ
 แอฟริกา 

ส 5.2 ม. 2/1    ส 5.2 ม. 2/2 
ส 5.2 ม. 2/3    ส 5.2 ม. 2/4 3 15 

รวม 22 100 
 

หมายเหตุ ส22101 รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 จดัเวลาเรียนใหน้กัเรียนไดเ้รียนตลอดภาคเรียนเท่ากบั 
25 ชัว่โมง การจดัทาํโครงสร้างเวลาเรียนไดก้าํหนดเวลาเรียนไว ้22 ชัว่โมง เวลาปฐมนิเทศ 1 ชัว่โมง และ
เวลาในการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 2 ชัว่โมง 
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8. โครงสร้างเวลาเรียน รายวชิาพืน้ฐาน ภูมศิาสตร์ ม. 2 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
 แผนปฐมนิเทศ ชั่วโมงที่ 1 ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน  
หน่วยที่ 1 แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
(2 แผน) 

แผนที่ 1 แผนที่ 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 2 แผนที่ 
     1. แผนที่ 
          1.1 ชนิดของแผนที่ 
          1.2 องคป์ระกอบของแผนที่ 
          1.3 การบอกระดบัความสูง–ตํ่าในแผนที่ภมูิประเทศ 
          1.4 ประโยชนข์องแผนที่ 
          1.5 ตวัอยา่งการใชแ้ผนที่แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ
และสงัคม

 

แผนที่ 2 รูปถ่ายทางอากาศและ
ภาพจากดาวเทียม 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 3–4 รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
     2. รูปถ่ายทางอากาศ 
          2.1 ประโยชนข์องรูปถ่ายทางอากาศ 
          2.2 ตวัอยา่งการใชรู้ปถ่ายทางอากาศแสดงลกัษณะทางกายภาพและสงัคม 
     3. ภาพจากดาวเทียม 

หน่วยที่ 2 ทวปียุโรป 
(4 แผน) 

แผนที่ 3 ลกัษณะทางกายภาพของ
ทวีปยโุรป 
(4 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 5 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
     1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
          1.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
ชัว่โมงที่ 6 ลกัษณะภมูิประเทศและแหล่งนํ้าในทวีปยโุรป 
          1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
          1.3 แหล่งนํ้าในทวีปยโุรป 
ชัว่โมงที่ 7 ภมูิอากาศ 
          1.4 ภมูิอากาศ 
ชัว่โมงที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติ 
          1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนที่ 4 ประชากรของทวีปยโุรป 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 9 ประชากร เชื้อชาติ และภาษา 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปยโุรป 
          2.1 ประชากร 
ชัว่โมงที่ 10 ศาสนาและการกระจายของประชากร 
          2.1 ประชากร 

แผนที่ 5 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปยโุรป 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 11 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปยโุรป 
          2.2 เศรษฐกิจ 

แผนที่ 6 การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปยโุรป 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 12 การคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปยโุรป 
          2.3 การคมนาคมขนส่ง 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
  ชั่วโมงที่ 13 การทดสอบกลางภาค ปรับเปลี่ยนชัว่โมงทดสอบ

ตามความเหมาะสม 

หน่วยที่ 3 ทวปีแอฟริกา 
(4 แผน) 

แผนที่ 7 ลกัษณะทางกายภาพของ
ทวีปแอฟริกา 
(4 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 14 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
     1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
          1.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
ชัว่โมงที่ 15 ลกัษณะภมูิประเทศและแหล่งนํ้าในทวีปแอฟริกา 
          1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
          1.3 แหล่งนํ้าในทวีปแอฟริกา 
ชัว่โมงที่ 16 ภมูิอากาศ 
          1.4 ภมูิอากาศ 
ชัว่โมงที่ 17 ทรัพยากรธรรมชาติ 
          1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

แผนที่ 8 ประชากรของทวีป
แอฟริกา 
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 18 ประชากร เชื้อชาติ และภาษา 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปแอฟริกา 
          2.1 ประชากร 
ชัว่โมงที่ 19 ศาสนาและการกระจายของประชากร 
          2.1 ประชากร 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
แผนที่ 9 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 20 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปแอฟริกา 
          2.2 เศรษฐกิจ 

แผนที่ 10 การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปแอฟริกา 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 21 การคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกา 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปแอฟริกา 
          2.3 การคมนาคมขนส่ง 

หน่วยที่ 4 สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในทวปียุโรปและ
แอฟริกา 
(2 แผน) 

แผนที่ 11 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
ทวีปยโุรปและแอฟริกาและการก่อ
เกิดสิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 22 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและการก่อเกิดสิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม 
     1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
          1.1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในทวีปยโุรป 
          1.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในทวีปแอฟริกา 
     2. สิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม 
          2.1 สิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปยโุรป 
          2.2 สิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปแอฟริกา 

แผนที่ 12 ผลกระทบที่ประเทศไทย
ไดร้ับจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอ้มและแนวทางการ
อนุรักษ ์
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 23 ผลกระทบที่ประเทศไทยไดร้ับจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มใน
ทวีปยโุรปและแอฟริกา 
     4. ผลกระทบที่ประเทศไทยไดร้ับจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มในทวีป
ยโุรปและแอฟริกา 
          4.1 ผลกระทบที่ประเทศไทยไดร้ับจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
โลก 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
          4.2 ผลกระทบที่ประเทศไทยไดร้ับจากการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
ทวีปยโุรป 
ชัว่โมงที่ 24 แนวทางการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและผลกระทบที่ประเทศไทยไดร้ับ
จากการแนวทางการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
     3. แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
          3.1 ทวีปยโุรปกบัแนวทางการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
          3.2 ทวีปแอฟริกากบัความพยายามในการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

  ชั่วโมงที่ 25 การทดสอบปลายภาค  
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ตอนที ่2 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระที ่5 ภูมศิาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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แผนปฐมนิเทศ  
ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียนรายวชิาพืน้ฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์         ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2
ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน             เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจในลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อ
กนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และ
ใชข้อ้มลูภมิูสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพและสงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา (ส 5.1 ม. 2/1) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
(ส 5.1 ม. 2/2) 
 3. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา (ส 5.2 ม. 2/1) 
 4. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา 
(ส 5.2 ม. 2/2) 
 5. สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
(ส 5.2 ม. 2/3) 
 6. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปี
ยโุรปและแอฟริกา (ส 5.2 ม. 2/4) 
 

3. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การจดัการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 เป็นไปตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีไดใ้หส้ถานศึกษาจดัการเรียนรู้อีกรายวิชาหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยไดก้าํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 2 เป็น 2 มาตรฐาน และยงัไดก้าํหนดตวัช้ีวดัชั้นปีและสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
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มาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งยงัไดจ้ดัทาํคาํอธิบายรายวชิา เพ่ือใหส้ถานศึกษานาํไปกาํหนดเป็นหลกัสูตร
สถานศึกษาของตนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 1. เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์  
 2. แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ 
 3. ตารางวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปีกบัสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 
 4. คาํอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 
 5. โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 
 6. โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 
 

5. สมรรถนะของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร  
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 

6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 
 2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3. มีวินยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 

7. ภาระงาน/ช้ินงาน 
 ภาระงานรวบยอด 
 – การตอบคาํถามเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ 
 – การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ 
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8. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ปฐมนิเทศ
 และขอ้ตกลงในการเรียน
 รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ 
 ม. 2 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

9. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่1 
 1. ครูสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้ 
เช่น จดันัง่เรียนแบบรูปตวั U นัง่เรียนเป็นกลุ่ม นาํนกัเรียนศึกษานอกหอ้งเรียน เช่น หอ้งประชุม หอ้งโสต
ทศันศึกษา สนามหญา้ใตร่้มไม ้
 2. ครูแนะนาํตนเอง แลว้ใหน้กัเรียนแนะนาํตนเองตามลาํดบัตวัอกัษร หรือตามลาํดบัหมายเลข
ประจาํตวั หรือตามแถวท่ีนัง่ ตามความเหมาะสม 
 3. ครูใหค้วามรู้ทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์  พร้อมซกัถาม
นกัเรียนในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 1) ทาํไมเราจึงตอ้งเรียนสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 2) รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อเราหรือไม่ เพราะอะไร 
 4. ครูสรุปความรู้แลว้เช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูระบุส่ิงท่ีตอ้งเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 โดยใชข้อ้มูลจากหนา้สารบญัในหนงัสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั จากนั้นอธิบายเพ่ือทาํ
ความเขา้ใจกบันกัเรียนในเร่ืองต่อไปน้ี (โดยใชข้อ้มลูจากตอนท่ี 1) 
 1) คาํอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 
 2) โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 
 3) โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 
 6. ครูบอกเทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้รายวชิาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 โดยสรุปวา่มีเทคนิคและ
วิธีการเรียนรู้อะไรบา้ง (โดยใชข้อ้มูลจากตอนท่ี 1) 
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 7. ครูสนทนาและซกัถามนกัเรียนเพื่อทาํความเขา้ใจถึงแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 (โดยใชข้อ้มูลจากตอนท่ี 1) รวมทั้งเกณฑต์ดัสินผลการเรียนรู้ ในประเดน็
ต่าง ๆ เช่น 
 1) รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 มีเวลาเรียนเท่าไร 
 2) รายวิชาน้ีจะสอบและเกบ็คะแนนอยา่งไร และเท่าไร  
 3) รายวิชาน้ีจะตดัสินผลการเรียนอยา่งไร 
 8. ครูแนะนาํส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ท่ีจะใชป้ระกอบการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 2 โดยใชข้อ้มูลจากหนา้บรรณานุกรมในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของ
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั นอกจากน้ีครูควรแนะนาํแหล่งสืบคน้ความรู้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของ
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพื่อทาํความเขา้ใจถึงแหล่งสืบคน้ความรู้แต่ละอยา่ง 
 9. ครูสนทนากบันกัเรียนและร่วมกนัทาํขอ้ตกลงในการเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 ใน
ประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1) เวลาเรียน ตอ้งเขา้เรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ี หรือไม่ขาดเรียน
เกิน ๓ คร้ัง กรณีป่วยตอ้งส่งใบลาโดยผูป้กครองลงช่ือรับรองการลา 
 2) ควรเขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและรักษามารยาทในการเรียน 
 3) เม่ือเร่ิมเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีการทดสอบก่อนเรียน และหลงัจากเรียนจบแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้แลว้จะมีการทดสอบหลงัเรียน 
 4) ในชัว่โมงท่ีมีการฝึกปฏิบติังาน ควรเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือใหพ้ร้อม โดยจดัหาไว้
ล่วงหนา้ 
 5) รับผดิชอบการเรียน การสร้างช้ินงาน และการส่งงานตามเวลาท่ีกาํหนด 
 6) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติักิจกรรม วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชท้าํงานทุกคร้ัง 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 10. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้และแหล่งสืบคน้
ความรู้อ่ืน ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 จากนั้นครูและนกัเรียน
ร่วมกนัสรุปและบนัทึกผล  
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 11. ครูใหน้กัเรียนพิจารณาวา่ จากหวัขอ้ท่ีเรียนมาและการปฏิบติักิจกรรมมีเร่ืองอะไรบา้งท่ียงัไม่
เขา้ใจหรือมีขอ้สงสยั ถา้มีครูช่วยอธิบายเพ่ิมเติมใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 12. นกัเรียนร่วมกนัประเมินการปฏิบติักิจกรรมวา่มีปัญหาหรืออุปสรรคใด และไดมี้การแกไ้ข
อยา่งไรบา้ง 
 13. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนหวัขอ้น้ีและ
การปฏิบติักิจกรรม 
 14. ครูทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียนโดยการใหต้อบคาํถาม เช่น 
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 1) รายวิชาน้ีมีเกณฑต์ดัสินผลการเรียนรู้อยา่งไร 
 2) ขอ้ตกลงในการเรียนมีอะไรบา้ง 
 15. ครูใหน้กัเรียนนาํประโยชน์จากการเรียนรู้เร่ือง ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ไปประพฤติปฏิบติัใหถ้กูตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 16. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 1 โดยใหน้กัเรียนบนัทึกขอ้สรุปลงในแบบบนัทึกความรู้ หรือสรุปเป็นแผนท่ีความคิดหรือผงั
มโนทศัน์ลงในสมุด พร้อมทั้งตกแต่งใหส้วยงาม 
 17. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสงัเกตการใชแ้ผนท่ีของตนเองในชีวิตประจาํวนั แลว้บนัทึกผลลงใน
สมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

10. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 2. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 3. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

11. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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หน่วยการเรียนร◌ู◌้ที่ 1 
แผนทีแ่ละเคร่ืองมอืทางภูมศิาสตร์ 

 
เวลา 3 ช่ัวโมง 

 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะ/กระบวนการ 
 1. การส่ือสาร 
 2. การใชเ้ทคโนโลย ี
 3. การคิด 
 4. กระบวนการกลุ่ม 

ความรู้
 1. แผนท่ี 
 2. รูปถ่ายทางอากาศ 
 3. ภาพจากดาวเทียม 

ภาระงาน/ช้ินงาน
 1. การทาํแบบทดสอบ 
 2. การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแผนท่ี 
 3. การอ่านขอ้มูลจากแผนท่ี 
 4. การนาํเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม 

 1. มีวินยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มีจิตสาธารณะ 
 4. มีความรับผดิชอบ 

แผนที่และเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์ 

 

ขั้นท่ี 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทาง
 กายภาพ และสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา (ส 5.1 ม. 2/1) 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า…  
 แผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 
เป็นเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ ซ่ึงเคร่ืองมือแต่ละชนิด
จะใหข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนัไป 

คาํถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
 แผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม
คืออะไร และมีประโยชน์อยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ สถิติ แผนท่ีรัฐกิจ แผนท่ี 
 ธรณีวิทยา อ่าว โอเอซิส เสน้ชั้นความสูง  
 ระดบัทะเลปานกลาง สมุทรศาสตร์  
2. แผนท่ีเป็นเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ีแสดง 
 ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวโลก โดยการ
 ยอ่ลงตามมาตราส่วนท่ีตอ้งการและใช้
 สญัลกัษณ์แทนส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนพ้ืนผวิโลก 
 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ แผนท่ีอา้งอิง 
 แผนท่ีเฉพาะเร่ือง และแผนท่ีเล่ม 
3. รูปถ่ายทางอากาศ หมายถึง รูปภาพของลกัษณะ
 ภมิูประเทศท่ีปรากฏอยูบ่นพ้ืนผวิโลก ซ่ึงไดจ้าก
 การถ่ายภาพทางอากาศดว้ยวิธีการนาํกลอ้ง
 ถ่ายรูปติดไวก้บัอากาศยานท่ีบินอยูเ่หนือ 
 ภมิูประเทศ 
4. ภาพจากดาวเทียม เกิดจากการบนัทึกขอ้มูลเชิง
 ตวัเลขจากดาวเทียมท่ีติดตั้งอุปกรณ์ท่ีอาศยั
 กระบวนการบนัทึกพลงังานคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
 สะทอ้นมายงัสถานีรับภาคพ้ืนดิน 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ...  
1. อธิบายความหมายและวิธีการใชแ้ผนท่ี รูปถ่าย
 ทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 
2. เลือกใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาขอ้มูลทาง
 ภมิูศาสตร์ และนาํเคร่ืองมือมาใชใ้นการศึกษา 
 รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลทางภมิูศาสตร์ได้
 อยา่งถูกตอ้ง 
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ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแผนท่ี 
 1.2 อ่านขอ้มูลจากแผนท่ี 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 1) การทดสอบ 
 2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 
     เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
     และค่านิยม 
 4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

 
 2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 
     เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
     และค่านิยม 
 4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
 3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง 
  และนาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น  
  และการรู้จกัตนเอง 
 3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลย ีการคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 
  ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต 

ขั้นท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนท่ี เวลา 1 ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม เวลา 2 ชัว่โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
แผนท่ี 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 แผนที่และเคร่ืองมอืทางภูมศิาสตร์ เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 แผนท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการศึกษาขอ้มลูทางภมิูศาสตร์ โดยการแสดงขอ้มูลต่าง ๆ  
บนพ้ืนผิวโลกลงบนวสัดุแบนราบ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพ และสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา (ส 5.1 ม. 2/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและองคป์ระกอบของแผนท่ีได ้(K) 
 2. บอกประโยชน์ของแผนท่ีได ้(A) 
 3. อ่านขอ้มลูจากแผนท่ีได ้(K, P) 
 4. นาํแผนท่ีไปใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจาํวนัได ้(K) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง แผนท่ี 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
  แผนท่ี 
 1. ชนิดของแผนท่ี 
 2. องคป์ระกอบของแผนท่ี 
 3. การบอกระดบัความสูง–ตํ่าในแผนท่ีภมิูประเทศ 
 4. ประโยชนข์องแผนท่ี 
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 5. ตวัอยา่งการใชแ้ผนท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัสงัคม 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัแผนท่ี 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและใหค้วามหมายของคาํท่ีเก่ียวกบัแผนท่ี 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่2 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูตรวจสอบผลงานของนกัเรียน โดยสุ่มนกัเรียน 3–5 คน ใหอ้อกมานาํเสนอผลการสงัเกตการ
ใชแ้ผนท่ีของตนเองในชีวิตประจาํวนัใหเ้พ่ือน ๆ ฟังหนา้ชั้นเรียน แลว้ใหน้กัเรียนทุกคนนาํสมุดส่งครู 
 4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์ของนกัเรียนในการใชแ้ผนท่ีตามท่ีนกัเรียนได้
สงัเกตและบนัทึกผลการสงัเกตมา แลว้เช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษารายละเอียดจากแผนท่ีภมิู
ประเทศของทวีปยโุรป แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของคาํวา่ แผนท่ี ในกลุ่มของตนเอง แลว้ส่ง
ตวัแทนกลุ่มออกมาบอกความหมายของแผนท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม ครูสรุปและเพ่ิมเติมความหมายของ
แผนท่ีใหส้มบรูณ์ แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกความหมายของแผนท่ีลงในแบบบนัทึกความรู้เร่ือง แผนท่ี 
 6. ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบัแผนท่ี ไดแ้ก่ ชนิดของแผนท่ี องคป์ระกอบของแผนท่ี การบอกระดบั
ความสูง–ตํ่าในแผนท่ีภมิูประเทศ ประโยชนข์องแผนท่ี โดยใชแ้ผนท่ีชนิดต่าง ๆ ประกอบการอธิบาย แลว้
ใหน้กัเรียนบนัทึกขอ้มลูลงในแบบบนัทึกความรู้เร่ือง แผนท่ี  
 7. ครูสาธิตการอ่านขอ้มูลจากแผนท่ีแลว้ใหน้กัเรียนฝึกการอ่านขอ้มูลจากแผนท่ีภมิูประเทศใน
ประเทศของทวีปยโุรปภายในกลุ่มของตนเอง แลว้สุ่มเลือกนกัเรียนตอบคาํถาม โดยใหห้าคาํตอบจากแผน
ท่ีภมิูประเทศของทวีปยโุรป 
 8. ครูนําแผนที่แสดงภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาให้นักเรียนดูในช้ันเรียน จากน้ันให้นักเรียน
นําความรู้ที่ได้เรียนมาช่วยกนัวเิคราะห์ว่าแผนท่ีนีแ้สดงพืน้ท่ีอะไร มอีงค์ประกอบของแผนท่ีอะไรบ้าง แต่
ละองค์ประกอบมลีกัษณะอย่างไร และนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากแผนท่ีนี ้สรุปลงบนกระดาน ครู
ช่วยสรุปเพิม่เติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงสมุด 
 9. ครูนําแผนที่แสดงลกัษณะภูมิประเทศของภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาให้นักเรียนดู และ
มอบหมายงานให้นักเรียนจับคู่กบัเพือ่นและช่วยกนัเปรียบเทียบลกัษณะภูมปิระเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียนกบัแผนที่ลกัษณะภูมปิระเทศของทวปียุโรปและทวีปแอฟริกาว่ามคีวามเหมอืนและแตกต่างกนั
อย่างไร ช่วยกันวเิคราะห์และสรุปเป็นความเรียงส่งครู 
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 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 10. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ ปัจจุบนันกัเรียนใชแ้ละไดรั้บประโยชนจ์ากแผนท่ีอยา่งไรบา้ง ให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแผนท่ี ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 
ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 12. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งการนาํแผนท่ีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 13. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง แผนท่ี โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิดบนัทึก
ลงสมุด 
 14. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมจาก
อินเทอร์เน็ต สรุปและบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัแผนท่ีชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีนกัเรียนสนใจ แลว้นาํเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. แผนท่ีภมิูประเทศของทวีปยโุรปและแผนท่ีชนิดต่าง ๆ 
 3. แบบบนัทึกความรู้เร่ือง แผนท่ี  
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีม 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 แผนที่และเคร่ืองมอืทางภูมศิาสตร์ เวลา 2 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมเป็นเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ีใชใ้นการรวบรวม วิเคราะห์ 
และนาํเสนอขอ้มูลทางภมิูศาสตร์ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพ และสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา (ส 5.1 ม. 2/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะและการใชง้านของรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (K) 
 2. สนใจใฝ่เรียนรู้เร่ืองรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม (A) 
 3. เลือกใชรู้ปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมไดถู้กตอ้ง (K, P) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง รูปถ่าย 
 ทางอากาศและภาพจาก 
 ดาวเทียม 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. รูปถ่ายทางอากาศ 
 1.1 ประโยชนข์องรูปถ่ายทางอากาศ 
 1.2 ตวัอยา่งการใชรู้ปถ่ายทางอากาศแสดงลกัษณะทางกายภาพและสงัคม 
 2. ภาพจากดาวเทียม 
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6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมจาก 
     แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่3 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามาจากอินเทอร์เน็ต เช่น 
 – รูปถ่ายทางอากาศคืออะไรและมีลกัษณะอยา่งไร 
 – ภาพจากดาวเทียมคืออะไรและมีลกัษณะอยา่งไร 
 จากนั้นครูใหน้กัเรียนดูภาพรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม แลว้ซกัถามนกัเรียนวา่ ภาพทั้ง
สองมีความเหมือนกนัและแตกต่างกนัอยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม ครูบนัทึกลงบนกระดานดาํ 
แลว้เช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และแบ่งงานดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1–2 ศึกษาคน้ควา้เร่ือง รูปถ่ายทางอากาศ 
 กลุ่มท่ี 3–4 ศึกษาคน้ควา้เร่ือง ภาพจากดาวเทียม 
 4. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัลกัษณะของรูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม 
และประโยชน์กบัประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช้ินนั้น ๆ แลว้บนัทึกผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นแผนผงัหรือแผนท่ี
ความคิด 
 5. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมนาํเสนอขอ้มูลท่ีกลุ่มไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่4 
 6. ครูตรวจผลงานของนกัเรียน โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานทีละกลุ่มจนครบ
ทุกกลุ่ม ครูสงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานและนาํเสนอผลงานของนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมใน
การทาํงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 7. ครูร่วมอธิบายเพิ่มเติมเน้ือหาใหส้มบูรณ์ แลว้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั แลว้ให้
นกัเรียนบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด 
 8. ครูนํารูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมในพืน้ที่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาให้
นักเรียนดู 3–5 ภาพ ให้นักเรียนช่วยกนัวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและสังคมและวฒันธรรมจากภาพ 
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และตอบว่าภาพดังกล่าวเป็นของประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ครูสรุปและเฉลยคาํตอบท่ี
ถูกต้อง นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงสมุด 
 9. ครูมอบหมายงาน โดยให้นักเรียนจับคู่และสืบค้นภาพรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
ของทวปียุโรปและทวีปแอฟริกาท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบัการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการทําเกษตรกรรม 
แล้วนํามาช่วยกันวเิคราะห์ว่าจากภาพการประกอบอาชีพของชาวยุโรปหรือชาวแอฟริกามีลกัษณะที่
คล้ายคลงึกบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงหรือไม่ อย่างไร สรุปเป็นความเรียงส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 10. ครูใหน้กัเรียนทาํใบงาน เร่ือง รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 12. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งการนาํรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 13. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม โดยให้
นกัเรียนสรุปเป็นแผนท่ีความคิด และบนัทึกลงสมุด 
 14. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 15. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 16. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวีปยโุรป เร่ือง ลกัษณะทาง
กายภาพของทวปียโุรป สรุปและบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ใน  
คร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมชนิดใดชนิดหน่ึงท่ี
นกัเรียนสนใจ แลว้นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 2. ครูใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM Education) จาก
สถานการณ์เร่ือง โครงการสารคดีเยาวชน จากคู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันา
พานิช จาํกดั 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
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 2. รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมชนิดต่าง ๆ 
 3. ใบงาน เร่ือง รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม  
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ทวปียุโรป 

 
เวลา 8 ช่ัวโมง 

 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวปียุโรป 

ความรู้ 
 1. ลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรป 
 2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปยโุรป 

คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

 1. มีวินยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มีจิตสาธารณะ 
 4. มีความรับผิดชอบ 

ทกัษะ/กระบวนการ 
 1. การส่ือสาร 
 2. การใชเ้ทคโนโลย ี
 3. การคิด  
 4. กระบวนการกลุ่ม 

ภาระ/ช้ินงาน 
 1. การทาํแบบทดสอบ 
 2. การศึกษาและคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ ตลอดจนลกัษณะทางสงัคม  
     เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปยโุรป 
 3. การวิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํรงชีวิตของ 
     ประชากรในทวีปยโุรปกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
 4. การนาํเสนอผลงาน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวปียุโรป 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
 ลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อวิถีการ
ดาํรงชีวิต สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
ประชากรในทวีปยโุรป 

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
 ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
ทวีปยโุรปไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะทางกายภาพ
ของทวีปยโุรปใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ แหลมนอร์ทเคป เทือกเขาคอเค-
 ซสั คาบสมุทรไอบีเรีย ช่องแคบยบิรอลตาร์ ทะเล
 เหนือ แหลมโรกา แผน่ดินไหว อ่าวบิสเคย ์ธาร
 นํ้าแขง็ ทุ่งหญา้สเตปป์ 
2. ทวีปยโุรปมีขนาดเลก็เป็นอนัดบั 2 ของโลก ตั้งอยู่
 ในซีกโลกเหนือ มีทิศเหนือจดมหาสมุทรอาร์กติก 
 ทิศตะวนัออกติดต่อกบัทวีปเอเชีย ทิศใตจ้ดทะเล
 เมดิเตอร์เรเนียน และทิศตะวนัตกจดมหาสมุทร
 แอตแลนติก  
3. ลกัษณะภมิูประเทศของทวีปยโุรปแบ่งออกเป็น 4 
 เขต ไดแ้ก่ เขตหินเก่าทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ท่ี
 ราบใหญ่ตอนกลาง ท่ีราบสูงตอนกลาง และเขต
 ภูเขาหินใหม่ตอนใต ้มีแม่นํ้ าสาํคญัหลายสาย เช่น 
 แม่นํ้าไรน ์แม่นํ้าเอลเบอ เขตภมิูอากาศแบ่งได ้7 
 เขต ไดแ้ก่ เขตภมิูอากาศแบบทุ่งหญา้ก่ึง
 ทะเลทราย เมดิเตอร์เรเนียน อบอุ่นช้ืน อบอุ่นช้ืน
 ภาคพ้ืนทวีป ภาคพ้ืนสมุทรชายฝ่ังตะวนัตก ก่ึงขั้ว
 โลกหรือไทกา และทุนดรา 
4. ทวีปยโุรปมีประชากรร้อยละ 11 ของโลก 

 ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
 ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป รวม
 ไปถึงลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
 ของทวีปยโุรปได ้
2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการ
 ดาํรงชีวิตของประชากรกบัลกัษณะทางกายภาพ
 ของทวีปยโุรปได ้
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 แบ่งเช้ือชาติ ได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มนอร์ดิก แอลไพน์ 
 และเมดิเตอร์เรเนียนมีภาษาอยู ่3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
 ภาษาเยอร์มานิก โรแมนซ์หรือละติน และสลาวกิ 
 และเป็นทวปีท่ีมีจาํนวนผูน้บัถือคริสตศ์าสนามาก
 ท่ีสุดในโลก 
5. การเกษตรในทวีปยโุรปไดผ้ลผลิตนอ้ย พืชสาํคญั 
 ไดแ้ก่ ขา้วสาลี ขา้วโอ๊ต มนัฝร่ัง องุ่น และ
 แอปเปิล การเล้ียงสตัวนิ์ยมเล้ียงโคนม โคเน้ือ 
 เพ่ือเป็นอาหาร และเล้ียงแกะเพ่ือเป็นอาหารและ
 ผลิตสินคา้ขนสตัว ์
  นอกจากน้ียงัมีการทาํประมง โดยเฉพาะใน
 เขตดอกเกอร์แบงกเ์ป็นแหล่งท่ีมีปลาชุกชุม
 แห่งหน่ึงของโลก การทาํป่าไม ้การทาํเหมืองแร่
 ถ่านหิน เหลก็ นํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ มี
 อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ เคร่ืองจกัรกล เคมีภณัฑ ์
 ส่ิงทอ เหล่าน้ีเป็นสินคา้ส่งออกท่ีทาํใหท้วีปยโุรป
 มีการคา้ท่ีเจริญกา้วหนา้ 
6. ทวีปยโุรปมีระบบการคมนาคมท่ีสะดวกและ
 รวดเร็ว โดยเฉพาะรถไฟ และมีท่าเรือท่ีทนัสมยั
 มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ ตลอดจนลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และ
  วฒันธรรมของทวีปยโุรป 
 1.2 วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํรงชีวิตของประชากรใน
  ทวีปยโุรปกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรป 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้ 
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 

 
 2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
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  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

  3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงท่ีมุ่งประเมนิ 
 3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง 
  และนาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น และ
  การรู้จกัตนเอง 
 3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลย ีการคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 
  ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต 
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้   
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป เวลา 4 ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ประชากรของทวีปยโุรป เวลา 2 ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป เวลา 1 ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 การคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป เวลา 1 ชัว่โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
ลกัษณะทางกายภาพของทวปียุโรป 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปียุโรป เวลา 4 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปยโุรปเป็นทวีปท่ีมีขนาดเลก็ ตอนกลางของทวีปมีลกัษณะเป็นท่ีราบขนาดใหญ่และท่ีราบสูง มี
แนวเทือกเขาสูงทางตอนใต ้ลกัษณะภมิูอากาศโดยส่วนใหญ่เป็นแบบอบอุ่น ทางตอนเหนือมีอากาศหนาว
เยน็แบบก่ึงขั้วโลกหรือไทกา และทุนดรา ทวีปยโุรปมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายโดยเฉพาะแร่     
ทั้งแร่เหลก็และก๊าซธรรมชาติ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
(ส 5.1 ม. 2/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรปได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะท่ีตั้ง ขนาด ลกัษณะภมิูประเทศ และภมิูอากาศในทวีป
ยโุรปได ้(K, P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้และแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในการศึกษาขอ้มูลเร่ือง ทวปียโุรปได ้
(A) 
 4. สามารถคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรปจากแหล่งต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (P) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ
 ทางกายภาพของทวีปยโุรป 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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5. สาระการเรียนรู้ 
  ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
 1. ท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
 2. ลกัษณะภมิูประเทศ 
 3. แหล่งนํ้าในทวีปยโุรป 
 4. ภมิูอากาศ 
 4.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพภมิูอากาศ 
 4.2 เขตภูมิอากาศ 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน เขียน เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
 ศิลปะ    วาดภาพและระบายสีแผนท่ีภูมิประเทศและภมิูอากาศของทวีปยโุรป 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรปจากแหล่งการเรียนรู้ 
     ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและแปลขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรปจาก
     แผนท่ีและหนงัสือต่าง ๆ จากส่ือภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่5 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูสนทนาซกัถามความรู้นกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรปท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – ทวีปยโุรปมีอาณาเขตจดกบัน่านนํ้าใดบา้ง 
 – ทวีปยโุรปมีทั้งหมดก่ีประเทศ 
 จากนั้นใหค้รูนาํแผนท่ีโลกมาแสดงในชั้นเรียน ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบถึงตาํแหน่งท่ีตั้ง ขนาด และ
อาณาเขตของทวีปยโุรป ครูเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้งและเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 (ระหว่างท่ีครูเฉลยคําตอบ ให้ครูนําข้อมูลความรู้เกีย่วกบัอาเซียนมาร่วมเปรียบเทียบกบัข้อมูลของ
ทวปียุโรปด้วยกไ็ด้ เช่น อาเซียนมเีนือ้ท่ีรวมกนัเพยีงแค่ 4,605,681.2 ตารางกโิลเมตร โดยประเทศ
อนิโดนีเซียมเีนือ้ท่ีมากท่ีสุดท่ี 2,019,358 ตารางกโิลเมตร และสิงคโปร์มีเนือ้ท่ีน้อยท่ีสุดท่ี 723.2 ตาราง
กโิลเมตร อย่างไรกต็าม เมือ่เปรียบเทียบเนือ้ท่ีของอาเซียนกบัเนือ้ท่ีของทวปียุโรปจะพบว่า อาเซียนมีเนือ้
ที่น้อยกว่าทวปียุโรปทั้งทวปีเพยีงแค่คร่ึงเดียวเท่าน้ัน) 
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 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูแจกใบงานท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีรัฐกิจของทวีปยโุรป คนละ 1 แผน่ แลว้ใหน้กัเรียนวาดภาพและ
ระบายสีลงในแผนท่ี และใส่ช่ือประเทศ ช่ือเมืองหลวง และระบายสีประเทศตามขอบเขตของประเทศ   
นั้น ๆ โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม 
อินเทอร์เน็ต 
 5. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 6. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยโุรปใหน้กัเรียนฟัง โดยใชเ้น้ือหา
จากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศของทวีปยโุรป แลว้บนัทึก
ความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่6 
 8. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองลกัษณะภมิูประเทศของทวีปยโุรปท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 9. ครูแจกใบงานท่ี 2 เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศของทวีปยโุรป คนละ 1 แผน่ แลว้ใหน้กัเรียน
วาดภาพและระบายสีลงในแผนท่ี และใส่แนวเทือกเขา เส้นแม่นํ้ า เขตภมิูประเทศ และใส่ช่ือ คาํอธิบาย
สญัลกัษณ์พร้อมระบายสีใหถู้กตอ้ง โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม อินเทอร์เน็ต 
 10. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 11. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศและแหล่งนํ้ าในทวีปยโุรปใหน้กัเรียนฟัง โดยใช้
เน้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 12. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัภมิูอากาศของทวปียโุรป แลว้บนัทึกความรู้ท่ีได้
ลงในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่7 
 13. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองภมิูอากาศของทวีปยโุรปท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 14. ครูแจกใบงานท่ี 3 เร่ือง แผนท่ีเขตภมิูอากาศของทวีปยโุรป แลว้ใหน้กัเรียนวาดภาพและระบาย
สีลงในแผนท่ี และใส่เขตภมิูอากาศพร้อมช่ือเขต คาํอธิบายสญัลกัษณ์ และระบายสีใหถู้กตอ้ง โดยนกัเรียน
สามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม อินเทอร์เน็ต 
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 15. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 16. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภมิูอากาศทวีปยโุรปใหน้กัเรียนฟัง โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 17. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทบทวนความรู้เร่ือง ลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศของทวีปยโุรป 
และสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติของทวปียโุรป แลว้บนัทึกขอ้มูลท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้น
เพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่8 
 18. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศของ
ทวีปยโุรปท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปทบทวนมา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 19. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัอธิบายถึงลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยโุรป โดยนาํแผนท่ีภมิู
ประเทศและภมิูอากาศ มาช่วยในการคิดวิเคราะห์ตามหลกัเหตุผล ซ่ึงสามารถนาํความรู้เร่ือง ทวีปเอเชียท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มาเทียบเคียงได ้และเขียนลงบนกระดาน 
 20. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปผลการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ทรัพยากร ธรรมชาติในทวีปยโุรปท่ีนกัเรียนไดไ้ปสืบคน้มาแลว้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 กลุ่มท่ี 1 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรดิน 
 กลุ่มท่ี 2 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้
 กลุ่มท่ี 3 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรสตัวใ์นธรรมชาติ 
 กลุ่มท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางพลงังาน 
 21. ครูใหน้กัเรียนนาํผลท่ีไดม้าบนัทึกลงในแบบบนัทึกผลการสืบคน้ นาํผลงานมาเสนอหนา้ชั้น
เรียน โดยเขียนลงบนกระดาน เปรียบเทียบกบัคาํตอบแรกท่ีไดมี้การอธิบายไว ้ครูร่วมเฉลยและสรุป ช่ืน
ชมกบักลุ่มท่ีตอบไดใ้กลเ้คียงและใหก้าํลงัใจกบักลุ่มท่ีตอบไดค้ลาดเคล่ือนกวา่คาํตอบท่ีถูกตอ้ง จากนั้นให้
นกัเรียนบนัทึกความรู้ลงในแบบบนัทึกผลการเรียนรู้แลว้นาํมาส่งครูในชัว่โมงถดัไป 
 22. ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแล้วนํามาเปรียบเทียบกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปียุโรปว่ามคีวามเหมอืนหรือ
แตกต่างกนัอย่างไร สรุปเป็นแผนท่ีความคดิ แผนผงั หรือตาราง ตามความสนใจ แล้วนําไปตดิไว้บนป้าย
นิเทศ (ครูควรตดิแผนท่ีทวปียุโรปและแผนท่ีทวปีเอเชียไว้บนป้ายนิเทศด้วย) 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 23. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
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 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 24. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 25. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรป โดยใหน้กัเรียน
สรุปและบนัทึกลงสมุด แลว้เก็บใบงานแผนท่ีในแฟ้มสะสมผลงาน 
 26. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัประชากรในทวีปยโุรป แลว้บนัทึกความรู้ท่ีไดล้ง
ในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรปจากภาพจากดาวเทียม ซ่ึงสามารถศึกษา
ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ หรือ Google Earth แลว้สรุป จดัทาํเป็นรายงานส่งครู 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. แผนท่ีโลก แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศ แผนท่ีเขตภูมิอากาศ และแผนท่ีรัฐกิจของทวีปยโุรป 
 3. แผนท่ีเล่ม 
 4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีรัฐกิจของทวีปยโุรป 
 5. ใบงานท่ี 2 เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศของทวปียโุรป 
 6. ใบงานท่ี 3 เร่ือง แผนท่ีเขตภมิูอากาศของทวีปยโุรป 
 7. แบบบนัทึกผลการสืบคน้และแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 8. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 9. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 10. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 11. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 2    53 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
ประชากรของทวปียุโรป 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปียุโรป เวลา 2 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปยโุรปมีประชากรร้อยละ 11 ของโลก หรือประมาณ 736.4 ลา้นคน (พ.ศ. 2557) มากเป็นอนัดบั 
3 ของโลก มีความหนาแน่นประมาณ 99 คนต่อตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยคน 3 เช้ือชาติหลกั ไดแ้ก่ 
นอร์ดิก แอลไพน ์และเมดิเตอร์เรเนียน มีภาษาท่ีใชอ้ยูใ่นตระกลูอินโด–ยโูรเปียน และเป็นทวีปท่ีมีจาํนวน
ผูน้บัถือคริสตศ์าสนามากท่ีสุดในโลก 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
(ส 5.1 ม. 2/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะของประชากร ภาษา และศาสนาในทวีปยโุรปได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระจายตวัและการดาํรงชีวิตของประชากรในทวีปยโุรปได ้
(K, P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้และแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในการศึกษาขอ้มูลเร่ือง ประชากรใน
ทวีปยโุรปได ้(A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ประชากร
 ของทวีปยโุรป 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
  ประชากร 
 1. จาํนวนประชากร 
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 2. เช้ือชาติ 
 3. ภาษา 
 4. ศาสนา 
 5. การกระจายของประชากร 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัขอ้มลูประชากรของทวปียโุรป 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติประชากรของทวีปยโุรปจากแหล่งการ 
     เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและแปลขอ้มลูเก่ียวกบัสถิติประชากรของทวีปยโุรปจากส่ือภาษา 
     องักฤษ 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่9 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองประชากรในทวีปยโุรปท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพประชากรในทวีปยโุรปหลากหลายภาพ ใหน้กัเรียนสงัเกตถึงความแตกต่าง
ของภาพประชากรต่าง ๆ วา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ และถา้แบ่งกลุ่มประชากรในทวีปยโุรป จะแบ่งไดก่ี้
กลุ่ม อะไรบา้ง ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น ครูสงัเกตความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูตั้งคาํถามกระตุน้ความสนใจใหแ้ก่นกัเรียนวา่ ตามท่ีนกัเรียนไดแ้บ่งกลุ่มประชากรไวน้ั้น 
นกัเรียนคิดวา่กลุ่มของประชากรในแต่ละกลุ่มนั้นใชภ้าษาเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่ใชแ้ลว้จะมีการใชภ้าษา
ใดบา้ง และกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มนั้นนบัถือศาสนาเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่นบัถือศาสนาเดียวกนัแลว้จะ
นบัถือศาสนาใดบา้ง 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และร่วมกนัอภิปรายในคาํถามท่ีครูไดต้ั้งไว ้รวมไปถึง
กลุ่มประชากรท่ีนกัเรียนไดแ้บ่งไวว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยอภิปรายในเร่ือง จาํนวนประชากร เช้ือชาติ และ
ภาษาก่อน ซ่ึงนกัเรียนตอ้งช่วยกนัสืบคน้ขอ้มลูดงักล่าวก่อนนาํมาอภิปรายร่วมกนัดว้ย 
 6. ครูใหน้กัเรียนสรุปผลการอภิปรายท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม 
 7. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาและการกระจายของประชากรในทวีปยโุรป 
แลว้บนัทึกขอ้มลูท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
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 ช่ัวโมงที ่10 
 8. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัประชากรของทวีปยโุรปเร่ือง เช้ือชาติและภาษา ใหน้กัเรียนฟัง 
จากนั้นครูใหน้กัเรียนทั้ง 2 กลุ่มร่วมกนัอภิปรายต่อจากชัว่โมงท่ีผา่นมา โดยอภิปรายในเร่ือง ศาสนาและ
การกระจายของประชากร ซ่ึงนกัเรียนสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาและการ
กระจายของประชากรในทวีปยโุรปท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามาประกอบการอภิปรายได ้
 9. ครูใหน้กัเรียนสรุปผลการอภิปรายท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม 
 10. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นลกัษณะประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
แล้วช่วยกนัสรุปว่ามคีวามเหมือนและแตกต่างจากลกัษณะประชากรของทวีปยุโรปอย่างไร ให้นักเรียน
บันทึกความรู้ลงสมุด 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 11. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดบริเวณภาคตะวนัตกของประเทศยเูครนจึงเป็นเขตท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 12. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัประชากรของทวีปยโุรป ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 13. ครูใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ประชากรของทวีปยโุรป ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 14. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ประชากรของทวีปยโุรป โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผน
ท่ีความคิดบนัทึกลงสมุด 
 15. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในทวีปยโุรป 
แลว้บนัทึกขอ้มลูท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัการกระจายของประชากรใน
ทวีปยโุรป แลว้ร่วมกนัทาํเป็นแผนท่ีแสดงการกระจายของประชากรในทวีปยโุรป 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพประชากรของทวปียโุรป 
 2. แผนท่ีแสดงความหนาแน่นของประชากรในทวีปยโุรป 
 3. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 
ลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปียุโรป 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปียุโรป เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปยโุรปมีระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะทางกายภาพท่ีเอ้ืออาํนวย 
โดยเฉพาะการทาํเหมืองแร่เหลก็ ถ่านหิน การทาํประมง ป่าไม ้อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว การเพาะปลูกขา้วสาลี องุ่น การเล้ียงโคนมและแกะ ซ่ึงทาํใหก้ารคา้ของทวีปมีความ
เจริญกา้วหนา้ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
(ส 5.1 ม. 2/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรปได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรปได ้
(K, P) 
 3. แสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมในการเรียนรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป (A) 
 4. นาํเสนอผลงานไดอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนรู้ (K, P) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ
 ทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
  เศรษฐกิจ 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 2    59 

 1. การเกษตร 
 2. การทาํประมง 
 3. การทาํป่าไม ้
 4. การทาํเหมืองแร่ 
 5. อุตสาหกรรม 
 6. การคา้ 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป 
 ศิลปะ    ตกแต่งป้ายนิเทศใหมี้ความสวยงามตามตอ้งการ 
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรปจากแหล่ง
     การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต และจดัทาํป้ายนิเทศ 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่11 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัสินคา้และสถานท่ีท่องเท่ียวในทวีปยโุรปท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูลมาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – นกัเรียนรู้จกัสินคา้จากทวีปยโุรปอะไรบา้งท่ีมีช่ือเสียง 
 – สถานท่ีท่องเท่ียวใดบา้งในยโุรปท่ีมีช่ือเสียง 
 โดยครูใหน้กัเรียนตอบคาํถามคนละ 1–2 อยา่ง ครูสรุปและเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีป
ยโุรป ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่ม และบนัทึกผลการสืบคน้ลงในแบบบนัทึกผลการสืบคน้ ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 การเกษตร 
 กลุ่มท่ี 2 การทาํประมง 
 กลุ่มท่ี 3 การทาํป่าไม ้
 กลุ่มท่ี 4 การทาํเหมืองแร่ 
 กลุ่มท่ี 5 การทาํอุตสาหกรรม 
 กลุ่มท่ี 6 การคา้ 
 4. ครูใหน้กัเรียนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเป็นป้ายนิเทศ และออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนทั้งกลุ่ม 
โดยท่ีใหน้กัเรียนทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ ครูช่วยสรุปขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง นกัเรียนท่ีรับฟังการ
นาํเสนอบนัทึกความรู้ลงสมุด 
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 5. ครูซกัถามความรู้เก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรปกบันกัเรียนอีกคร้ัง เพ่ือทดสอบ
ความเขา้ใจ ใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางเศรษฐกิจและลกัษณะทาง
กายภาพของทวปียโุรปโดยอา้งอิงขอ้มูลจากป้ายนิเทศ และจดัทาํเป็นแผนท่ีแสดงลกัษณะทางเศรษฐกิจ
ของทวีปยโุรป ครูสรุปและเพ่ิมเติมใหถู้กตอ้ง นาํแผนท่ีไปติดไวใ้นชั้นเรียน 
 6. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นลกัษณะทางเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกอาเซียน 
แล้วช่วยกนัสรุปว่ามคีวามเหมือนและแตกต่างจากลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปียุโรปอย่างไร ให้นักเรียน
บันทึกความรู้ลงสมุด 
 7. ครูให้นักเรียนจับคู่และศึกษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปียุโรป โดยเฉพาะ
เร่ือง ปัญหาทางเศรษฐกจิของทวปียุโรปในปัจจุบัน แล้วนํามาช่วยกนัวเิคราะห์ว่า ปัญหาดังกล่าวสามารถ
นํามาแก้ไขปัญหาด้วยหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงได้หรือไม่ อย่างไร สรุปเป็นแผนท่ีความคิด หรือแผนผงั 
หรือความเรียง อย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสม แล้วส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 8. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ แร่ท่ีมีมากในทวีปยโุรปส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทวีปยโุรปอยา่งไร ให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 9. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 10. ครูใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป โดยใหน้กัเรียน
สรุปและบนัทึกลงสมุด 
 12. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งในทวปียโุรป แลว้บนัทึก
ความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูตั้งคาํถามชวนคิดวา่ ถา้นกัเรียนอาศยัอยูใ่นทวีปยโุรป นกัเรียนจะเลือกทาํอาชีพอะไร ใหน้กัเรียน
เลือกพื้นท่ีในทวปียโุรปมา 1 แห่ง โดยตอ้งไม่ซํ้ากนักบัเพื่อนในชั้นเรียน แลว้อธิบายอาชีพท่ีตอ้งการทาํ
พร้อมเหตุผลประกอบ ออกมานาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนท่ีทวีปยโุรป 
 2. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ 
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 3. อินเทอร์เน็ต และหนงัสือต่าง ๆ จากหอ้งสมุด 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
การคมนาคมขนส่งของทวปียุโรป 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปียุโรป เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปยโุรปเป็นดินแดนท่ีมีระบบคมนาคมขนส่งเจริญกา้วหนา้ มีเส้นทางคมนาคมหนาแน่นท่ีสุดใน
โลก ทั้งทางบกและทางนํ้า โดยเฉพาะทางรถไฟท่ีมีความยาวกวา่ 400,000 กิโลเมตร ส่วนทางนํ้า มีท่าเรือท่ี
สาํคญั เช่น ท่าเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด ์และทางอากาศ มีศูนยก์ลางการบินในเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศ เช่น เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร เมืองปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
(ส 5.1 ม. 2/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายระบบคมนาคมขนส่งของทวปียโุรปได ้(K) 
 2. วิเคราะห์อิทธิพลของลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการสร้างระบบคมนาคมของทวปียโุรปได ้
(K, P) 
 3. มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้และพร้อมในการทาํงานเร่ือง การคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป (A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง การ
 คมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 2    63 

5. สาระการเรียนรู้ 
  การคมนาคมขนส่ง 
 1. ทางบก 
 2. ทางนํ้ า 
 3. ทางอากาศ 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป 
 วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัระบบการคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป 
 ศิลปะ    วาดภาพและออกแบบสญัลกัษณ์ในแผนท่ีแสดงระบบการคมนาคม
     ขนส่งของทวีปยโุรป 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลและทาํแผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรปจาก 
     แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและแปลความหมายช่ือหรือคาํต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ีของต่าง 
     ประเทศจากส่ือภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่12 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนชมวีดิทศันห์รือบางฉากบางตอนของภาพยนตร์ท่ีมีภาพรถไฟ เรือ และเคร่ืองบิน
ของทวีปยโุรป แลว้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนตั้งคาํถามและซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบคมนาคม
ขนส่งของทวีปยโุรปวา่น่าจะเป็นอยา่งไร ท่ีทาํใหร้ะบบคมนาคมในทวีปยโุรปจึงมีความเจริญกา้วหนา้
อยา่งมาก โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งในทวีปยโุรปและจากการ
รับชมวีดิทศัน์ ครูช่วยตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูแจกใบงานท่ี 4 เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป ใหน้กัเรียนใส่ขอ้มูลระบบ
คมนาคมขนส่ง ไดแ้ก่ ทางรถไฟท่ีสาํคญั ท่าเรือท่ีสาํคญั และสายการบินท่ีสาํคญั ลงในแผนท่ีรวมไปถึง
ออกแบบสญัลกัษณ์และอธิบายสญัลกัษณ์ โดยใหส้งัเกตจากลกัษณะภมิูประเทศท่ีปรากฏในแผนท่ี 
 4. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ นาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จแลว้แลกเปล่ียนกบัของเพ่ือน ครูเฉลยขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ให้
นกัเรียนแกไ้ขของเพ่ือนใหถู้กตอ้งพร้อมทั้งตกแต่งแผนท่ีใหมี้ความสะอาดและสวยงาม 
 5. ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม นกัเรียนสามารถบนัทึกขอ้มลูท่ีครูเพ่ิมเติมใหล้งสมุดหรือลงในแผน
ท่ีกไ็ด ้ระหวา่งน้ีครูสามารถเปิดวีดิทศัน์ท่ีนกัเรียนไดช้มไปแลว้ในขั้นแรกมาประกอบในการสรุปและ
อธิบายได ้
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 6. ครูให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วช่วยกนั
สรุปว่ามคีวามเหมอืนและแตกต่างจากระบบคมนาคมขนส่งของทวปียุโรปอย่างไร ให้นักเรียนบันทึก
ความรู้ลงสมุด จากน้ันครูให้นักเรียนวเิคราะห์ว่า อาเซียนจะสามารถพฒันาเศรษฐกจิและสังคมได้
ทัดเทียมกบัทวปียุโรปหรือไม่ อย่างไร โดยให้นักเรียนเขียนเป็นเรียงความความยาว 1 หน้ากระดาษ แล้ว
ส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 7. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดการคมนาคมขนส่งทางรถไฟของประเทศต่าง ๆ ในเขตยโุรป
ตะวนัตกจึงมีความสาํคญัมากและมีเมืองศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟอยูท่ี่ใดบา้ง ใหน้กัเรียน
ช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 8. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง  
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 9. ครูใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง การคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป โดยใหน้กัเรียนสรุป
และบนัทึกลงสมุด 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 12. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 13. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวปียโุรป เป็นการบา้นเพื่อเตรียมทดสอบกลางภาคในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนเลือกเทคโนโลยท่ีีสาํคญัท่ีเก่ียวกบัระบบคมนาคมของทวีปยโุรป เช่น รถไฟ ยาน
ไฮโดรฟอยล ์หรือเคร่ืองบินคองคอร์ด มาคนละ 1 ชนิด แลว้เขียนเป็นรูปแบบของบทความ นาํมารวมกนั
จดัทาํเป็นวารสาร 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 2. วีดิทศัน์ท่ีมีภาพรถไฟ เรือ และเคร่ืองบินในทวีปยโุรป 
 3. ใบงานท่ี 4 เร่ือง แผนท่ีแสดงการคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
 
 
 

การทดสอบกลางภาค 
 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
การทดสอบกลางภาค เวลา 1 ช่ัวโมง
 

ช่ัวโมงที ่13 
 1. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบกลางภาค 
 2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพชาวแอฟริกาและซกัถามนกัเรียนวา่ เป็นประชากรของทวปีใด แลว้
มอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวีปแอฟริกา เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของ
ทวีปแอฟริกา เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
ทวปีแอฟริกา 

 
เวลา 8 ช่ัวโมง 

 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวปีแอฟริกา 

ความรู้ 
 1. ลกัษณะทางกายภาพของทวปีแอฟริกา 
 2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ  
     และวฒันธรรมของแอฟริกา 

คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

 1. มีวินยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. รับผดิชอบ 
 4. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ทกัษะ/กระบวนการ 
 1. การส่ือสาร 
 2. การคิด 
 3. การใชเ้ทคโนโลย ี
 4. กระบวนการกลุ่ม 

ภาระงาน/ช้ินงาน
 1. การทาํแบบทดสอบ 
 2. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางสังคม  
     เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปแอฟริกา 
 3. การวิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํเนิน 
     ของประชากรในทวีปแอฟริกา 
 4. การนาํเสนอผลงาน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวปีแอฟริกา 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
 ลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อวิถีการดาํเนิน
ชีวิต สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประชากร
ในทวีปแอฟริกา 

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
 ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
ทวีปแอฟริกาไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะทาง
กายภาพของทวปีแอฟริกา ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ คลองสุเอซ เทือกเขาแอตลาส  
 คิลิมนัจาโร ทะเลสาบวิกตอเรีย แทนกนัยกีา 
 ทะเลทรายคาลาฮารี ทะเลสาบมาลาวี 
2. ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 
 2 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย มีทิศเหนือติดต่อ
 กบัทวีปเอเชียและทวปียโุรป ทิศตะวนัออกจด
 ทะเลแดง อ่าวเอแดน และมหาสมุทรอินเดีย 
 ทิศใตจ้ดมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
 แอตแลนติก และทิศตะวนัตกจดมหาสมุทร
 แอตแลนติก 
3. ลกัษณะภมิูประเทศของทวีปแอฟริกา 
 แบ่งออกเป็น 4 เขต ไดแ้ก่ เขตท่ีราบสูงและภูเขา
 สูงทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ท่ีราบลุ่มแม่นํ้า  
 ท่ีราบสูงและภเูขาสูง และเขตท่ีราบสูงทาง
 ตะวนัตก มีแม่นํ้าสาํคญัหลายสาย เช่น แม่นํ้า
 ไนล ์แม่นํ้ าคองโก เขตภมิูอากาศแบ่งได ้6 เขต 
 ไดแ้ก่ เขตภมิูอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน ร้อนช้ืน
 แบบทุ่งหญา้เมืองร้อน ทะเลทราย ทุ่งหญา้ก่ึง
 ทะเลทราย เมดิเตอร์เรเนียน และอบอุ่น 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายลกัษณะทางกายภาพ รวมไปถึงลกัษณะ
 ทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีป
 แอฟริกาได ้
2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการ
 ดาํรงชีวิตของ ประชากรกบัลกัษณะทางกายภาพ
 ของทวีปแอฟริกา 
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4. ทวีปแอฟริกามีประชากรร้อยละ 15 ของโลก 
 แบ่งเช้ือชาติได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มผวิดาํและกลุ่ม 
 ผวิขาว ประชากรส่วนใหญ่ยงัคงมีความเช่ือแบบ
 ดั้งเดิม ศาสนาท่ีนบัถือกนัมาก ไดแ้ก่  
 คริสตศ์าสนา ศาสนาอิสลาม การกระจายของ
 ประชากรเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะ 
 ภมิูประเทศและภมิูอากาศ  
5. การเกษตรในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการ
 เพาะปลูกแบบดั้งเดิมและไดผ้ลิตผลนอ้ย พืชท่ี
 สาํคญั เช่น โกโก ้กาแฟ ยางพารา ฝ้าย ขา้วโพด 
 การเล้ียงสตัว ์นิยมเล้ียงโคพ้ืนเมืองเพ่ือแสดง
 ฐานะทางสงัคม โคต่างประเทศเล้ียงเพ่ือใชเ้น้ือ
 และนมเป็นอาหาร อูฐเล้ียงเพ่ือใชเ้ป็นพาหนะ
 และใชเ้น้ือเป็นอาหาร 
  นอกจากน้ียงัมีการทาํประมง โดยเฉพาะ
 ในน่านนํ้าแถบชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตมี้ประเทศ
 แอฟริกาใต ้เป็นประเทศท่ีจบัปลาไดม้ากท่ีสุด 
 บริเวณท่ีมีการทาํป่าไมท่ี้สาํคญั ไดแ้ก่ บริเวณ
 ชายฝ่ังอ่าวกินีและบริเวณลุ่มนํ้ าคองโก และ 
 เขตท่ีราบสูงทางตะวนัออกของทวปีแอฟริกา 
 การทาํเหมืองแร่ แร่ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เพชร ทองคาํ 
 ถ่านหิน นํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ  
 ซ่ึงนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นสินคา้ออก
 ท่ีสาํคญัของทวีป  
6. การคมนาคมขนส่ง ทวีปแอฟริกานบัวา่ยงัมี
 ปัญหาทางดา้นการคมนาคมมากกวา่ทวีปอ่ืน 
 เน่ืองจากหลายประเทศขาดเงินทุนท่ีจะพฒันา
 เสน้ทางคมนาคมขนส่งใหท้นัสมยั ประกอบกบั
 มีลกัษณะภมิูประเทศและมีสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่ง 
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
  ของทวีปแอฟริกา 
 1.2 วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํเนินของประชากรใน
  ทวีปแอฟริกา 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม 
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

 
 2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

3. ส่ิงท่ีมุ่งประเมนิ 
 3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง 
  และนาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น และ
  การรู้จกัตนเอง 
 3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลย ีการคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 
  ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต 
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา เวลา 4 ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ประชากรของทวีปแอฟริกา เวลา 2 ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา เวลา 1 ชัว่โมง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 การคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกา เวลา 1 ชัว่โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 
ลกัษณะทางกายภาพของทวปีแอฟริกา 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีแอฟริกา เวลา 4 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ลกัษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง อากาศค่อนขา้งแหง้แลง้เป็นทะเลทราย แต่เป็นทวีปท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ย
ทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด ทั้งยงัเป็นแหล่งของพืชผลเมืองร้อน และเป็นตลาดของสินคา้อุตสาหกรรม
ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  
(ส 5.2 ม. 2/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปแอฟริกาได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะท่ีตั้ง ขนาด ลกัษณะภมิูประเทศ และภมิูอากาศในทวีป
แอฟริกาได ้(K, P) 
 3. มีความสนใจในการเรียนรู้เร่ืองราวทวีปแอฟริกา (A) 
 4. คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปีแอฟริกาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (P) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ
 ทางกายภาพของทวีป
 แอฟริกา 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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5. สาระการเรียนรู้ 
  ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
 1. ท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
 2. ลกัษณะภมิูประเทศ 
 3. แหล่งนํ้าในทวีปแอฟริกา 
 4. ภมิูอากาศ 
 4.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพภมิูอากาศ 
 4.2 เขตภูมิอากาศ 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย    ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
 ศิลปะ    วาดภาพและระบายสีแผนท่ีภูมิประเทศและภมิูอากาศของทวีป 
     แอฟริกา 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกาจากแหล่งการ 
     เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่14 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูสนทนาซกัถามความรู้นกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกาท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – ทวีปแอฟริกามีอาณาเขตจดกบัน่านนํ้าใดบา้ง 
 – ทวีปแอฟริกามีทั้งหมดก่ีประเทศ 
 จากนั้นใหค้รูนาํแผนท่ีโลกมาแสดงในชั้นเรียน ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบถึงตาํแหน่งท่ีตั้ง ขนาด และ
อาณาเขตของทวีปแอฟริกา ครูเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้งและเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 (ระหว่างท่ีครูเฉลยคําตอบ ให้ครูนําข้อมูลความรู้เกีย่วกบัอาเซียนมาร่วมเปรียบเทียบกบัข้อมูลของ
ทวปีแอฟริกาด้วยกไ็ด้ เช่น อาเซียนมีเนือ้ที่รวมกนัเพยีงแค่ 4,605,681.2 ตารางกโิลเมตร โดยประเทศ
อนิโดนีเซียมเีนือ้ท่ีมากท่ีสุดท่ี 2,019,358 ตารางกโิลเมตร และสิงคโปร์มีเนือ้ที่น้อยท่ีสุดท่ี 723.2 ตาราง
กโิลเมตร เมือ่เปรียบเทียบเนือ้ที่ของอาเซียนกบัเนือ้ที่ของทวปีแอฟริกาจะพบว่า อาเซียนมีเนือ้ที่น้อยกว่า
ทวปีแอฟริกามาก) 
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 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูแจกใบงานท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีรัฐกิจของทวีปแอฟริกา คนละ 1 แผน่ แลว้ใหน้กัเรียนวาดภาพ
และระบายสีลงในแผนท่ี และใส่ช่ือประเทศ ช่ือเมืองหลวง และระบายสีประเทศตามขอบเขตของประเทศ
นั้น ๆ โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม 
อินเทอร์เน็ต 
 5. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 6. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปแอฟริกาใหน้กัเรียนฟัง โดยใช้
เน้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศของทวีปแอฟริกา แลว้บนัทึก
ความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่15 
 8. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองลกัษณะภมิูประเทศของทวีปแอฟริกาท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 9. ครูแจกใบงานท่ี 2 เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศของทวีปแอฟริกา คนละ 1 แผน่ แลว้ให้
นกัเรียนวาดภาพและระบายสีลงในแผนท่ี และใส่แนวเทือกเขา เสน้แม่นํ้า เขตภมิูประเทศ และใส่ช่ือ 
คาํอธิบายสญัลกัษณ์พร้อมระบายสีใหถู้กตอ้ง โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม อินเทอร์เน็ต 
 10. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 11. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศและแหล่งนํ้ าในทวีปแอฟริกาใหน้กัเรียนฟัง โดย
ใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 12. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัภมิูอากาศของทวปีแอฟริกา แลว้บนัทึกความรู้ท่ี
ไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่16 
 13. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองภมิูอากาศของทวีปแอฟริกาท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 14. ครูแจกใบงานท่ี 3 เร่ือง แผนท่ีเขตภมิูอากาศของทวีปแอฟริกา แลว้ใหน้กัเรียนวาดภาพและ
ระบายสีลงในแผนท่ี และใส่เขตภมิูอากาศพร้อมช่ือเขต คาํอธิบายสญัลกัษณ์ และระบายสีใหถู้กตอ้ง โดย
นกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม อินเทอร์เน็ต โดย
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รายละเอียดของงานมีดงัน้ี 
 15. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 16. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภมิูอากาศทวีปแอฟริกาใหน้กัเรียนฟัง โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 17. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทบทวนความรู้เร่ือง ลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศของทวีป
แอฟริกา และสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา แลว้บนัทึกขอ้มลูท่ีไดล้งในสมุด 
เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่17 
 18. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศของ
ทวีปแอฟริกาท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปทบทวนมา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 19. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัอธิบายถึงลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติในทวีปแอฟริกา โดยนาํแผนท่ี
ภมิูประเทศและภมิูอากาศมาช่วยในการคิด แลว้ร่วมกนัเขียนเป็นแผนท่ีทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
แอฟริกา 
 20. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติ
ในทวีปแอฟริกาจากแหล่งต่าง ๆ และบนัทึกผลการสืบคน้ลงในแบบบนัทึกผลการสืบคน้ 
 กลุ่มท่ี 1 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรดิน 
 กลุ่มท่ี 2 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้
 กลุ่มท่ี 3 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรสตัวใ์นธรรมชาติ 
 กลุ่มท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางพลงังานและแร่ 
 21. นกัเรียนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าช่วยกนัแกไ้ขแผนท่ีทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยโุรปใหมี้ความ
ถูกตอ้ง ครูร่วมเฉลยและสรุปพร้อมกบัอธิบายเพิ่มเติม นกัเรียนทาํแผนท่ีเสร็จแลว้ใหบ้นัทึกผลการเรียนรู้
ลงในแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 22. ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ศึกษาและสืบค้นลกัษณะทางกายภาพของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วนํามาเปรียบเทียบกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปีแอฟริกาว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกนัอย่างไร สรุปเป็นแผนท่ีความคดิ แผนผัง หรือตาราง ตามความสนใจ แล้วนําไปตดิไว้บน
ป้ายนิเทศ (ครูควรตดิแผนที่ทวปีแอฟริกาและแผนท่ีทวปีเอเชียไว้บนป้ายนิเทศด้วย) 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 23. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ ประเทศใดในทวปีแอฟริกาท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุดและประเทศใดท่ีมี
ประชากรหนาแน่นมากท่ีสุด ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 24. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ี
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ถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 25. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 26. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของแอฟริกา โดยใหน้กัเรียนสรุป
และบนัทึกลงสมุด แลว้เกบ็ใบงานแผนท่ีลงในแฟ้มสะสมผลงาน 
 27. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัภมิูอากาศของทวปีแอฟริกา แลว้บนัทึกความรู้ท่ี
ไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกาจากภาพจากดาวเทียม ซ่ึงสามารถ
ศึกษาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. แผนท่ีโลก แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศ แผนท่ีเขตภูมิอากาศ และแผนท่ีรัฐกิจของทวีปแอฟริกา 
 3. แผนท่ีเล่ม 
 4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีรัฐกิจของทวีปแอฟริกา 
 5. ใบงานท่ี 2 เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศของทวปีแอฟริกา 
 6. ใบงานท่ี 3 เร่ือง แผนท่ีเขตภมิูอากาศของทวีปแอฟริกา 
 7. แบบบนัทึกผลการสืบคน้และแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 8. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 9. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 10. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 11. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
ประชากรของทวปีแอฟริกา 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีแอฟริกา เวลา 2 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปแอฟริกามีประชากรร้อยละ 15 ของโลกหรือ 1,134.7 ลา้นคน (พ.ศ. 2557) มากเป็นอนัดบั 2 
ของโลกรองจากทวีปเอเชีย และมีความหนาแน่นประมาณ 37 คนต่อตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย
ประชากร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผวิดาํและกลุ่มผิวขาว มีภาษาพดูมากกวา่ 1,000 ภาษา เน่ืองจากทวีปแอฟริกามี
ประชากรอยูห่ลายเผา่พนัธุ์และส่วนใหญ่ยงัมีความเช่ือแบบดั้งเดิม 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  
(ส 5.2 ม. 2/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะของประชากร ภาษา และศาสนาในทวีปแอฟริกาได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระจายตวัและการดาํรงชีวิตของประชากรในทวีปแอฟริกา
ได ้(K, P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้และแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในการศึกษาขอ้มูลเร่ือง ประชากรใน
ทวีปแอฟริกา(A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ประชากร
 ของทวีปแอฟริกา 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
  ประชากร 
 1. จาํนวนประชากร 
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 2. เช้ือชาติ 
 3. ภาษา 
 4. ศาสนา 
 5. การกระจายของประชากร 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัขอ้มลูประชากรของทวปีแอฟริกา 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติประชากรของทวีปแอฟริกาจากแหล่งการ
     เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและแปลขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติประชากรของทวีปแอฟริกาจากส่ือ
     ภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่18 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองประชากรในทวีปแอฟริกาท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพประชากรในทวีปแอฟริกาหลากหลายภาพ แลว้สงัเกตถึงความแตกต่างของ
ภาพประชากรต่าง ๆ วา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่และถา้จะแบ่งกลุ่มประชากรในทวีปแอฟริกา จะแบ่งได้
ก่ีกลุ่ม อะไรบา้ง ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น ครูสงัเกตความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูตั้งคาํถามกระตุน้ความสนใจใหแ้ก่นกัเรียนวา่ ตามท่ีนกัเรียนไดแ้บ่งกลุ่มประชากรไวน้ั้น 
นกัเรียนคิดวา่กลุ่มของประชากรในแต่ละกลุ่มนั้นใชภ้าษาเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่ใชแ้ลว้จะมีการใชภ้าษา
ใดบา้ง และกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มนั้นนบัถือศาสนาเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่นบัถือศาสนาเดียวกนัแลว้จะ
นบัถือศาสนาใดบา้ง 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และร่วมกนัอภิปรายในคาํถามท่ีครูไดต้ั้งไว ้รวมไปถึง
กลุ่มประชากรท่ีนกัเรียนไดแ้บ่งไวว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยอภิปรายในเร่ือง จาํนวนประชากร เช้ือชาติ และ
ภาษาก่อน ซ่ึงนกัเรียนตอ้งช่วยกนัสืบคน้ขอ้มลูดงักล่าวก่อนนาํมาอภิปรายร่วมกนัดว้ย 
 6. ครูใหน้กัเรียนสรุปผลการอภิปรายท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม 
 7. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาและการกระจายของประชากรในทวีป
แอฟริกา แลว้บนัทึกขอ้มลูท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
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 ช่ัวโมงที ่19 
 8. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัประชากรของทวีปแอฟริกา เร่ือง เช้ือชาติและภาษา จากนั้นครูให้
นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มร่วมกนัอภิปรายต่อจากชัว่โมงท่ีผา่นมา โดยอภิปรายในเร่ือง ศาสนาและการกระจาย
ของประชากร ซ่ึงนกัเรียนสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาและการกระจายของ
ประชากรในทวีปยโุรปท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามาประกอบการอภิปรายได ้
 9. ครูใหน้กัเรียนสรุปผลการอภิปรายท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม 
 10. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นลกัษณะประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
แล้วช่วยกนัสรุปว่ามคีวามเหมือนและแตกต่างจากลกัษณะประชากรของทวีปแอฟริกาอย่างไร ให้นักเรียน
บันทึกความรู้ลงสมุด 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัประชากรของทวีปแอฟริกา ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 12. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ประชากรของทวีปแอฟริกา ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 13. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ประชากรของทวีปแอฟริกา โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็น
แผนท่ีความคิดบนัทึกลงสมุด 
 14. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพของประชากรในทวีปแอฟริกา แลว้บนัทึก
ขอ้มูลท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัการกระจายของประชากรใน
ทวีปแอฟริกา แลว้ร่วมกนัทาํเป็นแผนท่ีแสดงการกระจายของประชากรในทวีปแอฟริกา 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพประชากรของทวปีแอฟริกา 
 2. แผนท่ีแสดงความหนาแน่นของประชากรในทวีปแอฟริกา 
 3. แบบบนัทึกผลการอภิปราย 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2  บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 
ลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปีแอฟริกา 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีแอฟริกา เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 เศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่จะเป็นการทาํการเกษตร โดยเฉพาะในบริเวณลุ่มนํ้าคองโกและ
ลุ่มนํ้ าไนล ์พืชผลท่ีสาํคญั คือ โกโก ้กาแฟ ถัว่ลิสง ฝ้าย ชา อินทผลมั ขา้วฟ่าง มีการเล้ียงสตัวจ์าํพวกโค 
แพะ แกะ ซ่ึงเป็นการเล้ียงแบบเร่ร่อน นอกจากน้ียงัมีการทาํเหมืองแร่เพชร ทองคาํ และนํ้ ามนั 
อุตสาหกรรมและการคา้ของชาวแอฟริกายงัคงลา้หลงักวา่ทวีปอ่ืน ๆ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  
(ส 5.2 ม. 2/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
ได ้(K, P) 
 3. แสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมในการเรียนรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (A) 
 4. นาํเสนอผลงานไดอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนรู้ (K, P) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ
 ทางเศรษฐกิจของทวีป
 แอฟริกา 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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5. สาระการเรียนรู้ 
  เศรษฐกิจ 
 1. การเกษตร 
 2. การทาํประมง 
 3. การทาํป่าไม ้
 4. การทาํเหมืองแร่ 
 5. อุตสาหกรรม 
 6. การคา้ 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัทวีปแอฟริกา 
 ศิลปะ    นาํเสนอผลงานดว้ยลีลาท่าทางการแสดงหรือออกแบบอุปกรณ์ 
     ประกอบการนาํเสนอไดอ้ยา่งสวยงาม 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวปีแอฟริกาจาก 
     แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่20 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัอาชีพของประชากรในทวีปแอฟริกาท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูลมาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – ประชากรในทวีปแอฟริกานิยมประกอบอาชีพใด 
 – อาชีพใดเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชากรในทวีป 
 โดยครูใหน้กัเรียนตอบคาํถามคนละ 1–2 อาชีพ ครูสรุปและเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกอาชีพท่ีคาดวา่จะทาํไดใ้นทวีป
แอฟริกา กลุ่มละ 1 อาชีพ ไม่ซํ้ ากนั โดยอาศยัขอ้มูลจากลกัษณะทางกายภาพและประชากรท่ีไดศึ้กษาไป
แลว้ 
 4. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอ โดยสามารถนาํแผนท่ี รูปภาพ เคร่ืองแต่งกาย หรือ
แสดงท่าทาง เพื่อประกอบการนาํเสนอได ้โดยตอ้งมีความชดัเจนและถูกตอ้งของขอ้มูล ใชเ้วลาในการ
นาํเสนอไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที 
 5. ครูช่วยสรุปหลงัจากการนาํเสนอและอธิบายเพ่ิมเติม หลงัจากนั้นนกัเรียนสรุปความรู้ท่ีไดรั้บลง
ในแบบบนัทึกความรู้ แลว้นาํความรู้ท่ีสรุปไดเ้ขียนออกมาเป็นแผนท่ีแสดงลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีป
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แอฟริกา ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน เม่ือเสร็จแลว้ใหติ้ดไวใ้นชั้นเรียน 
 6. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นลกัษณะทางเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกอาเซียน 
แล้วช่วยกนัสรุปว่ามคีวามเหมือนและแตกต่างจากลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปีแอฟริกาอย่างไร ให้
นักเรียนบันทึกความรู้ลงสมุด 
 7. ครูให้นักเรียนจับคู่และศึกษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปีแอฟริกา โดยเฉพาะ
เร่ือง ปัญหาทางเศรษฐกจิของทวีปแอฟริกาในปัจจุบัน แล้วนํามาช่วยกนัวิเคราะห์ว่า ปัญหาดังกล่าว
สามารถนํามาแก้ไขปัญหาด้วยหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงได้หรือไม่ อย่างไร สรุปเป็นแผนท่ีความคดิ หรือ
แผนผงั หรือความเรียง อย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสม แล้วส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 8. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 9. ครูใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา โดยให้
นกัเรียนสรุปและบนัทึกลงสมุด 
 11. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งในทวปีแอฟริกา แลว้บนัทึก
ความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนหาข่าวหรือบทความท่ีเก่ียวกบัสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในทวปี
แอฟริกา ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากลกัษณะทางกายภาพของทวีป นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน พร้อมวิเคราะห์โดย
ใชค้วามรู้ความเขา้ใจของตนเอง 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนท่ีทวีปแอฟริกา 
 2. แบบบนัทึกความรู้ 
 3. อินเทอร์เน็ต และหนงัสือต่าง ๆ จากหอ้งสมุด 
 4. ส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ สาํหรับการนาํเสนอ เช่น กระดาษแขง็ สีเมจิก รูปภาพ 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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 8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 
การคมนาคมขนส่งของทวปีแอฟริกา 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีแอฟริกา เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 การคมนาคมขนส่งของทวปีแอฟริกายงัมีปัญหา เน่ืองจากหลายประเทศขาดเงินทุนท่ีจะนาํมา
พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหท้นัสมยั ประกอบกบัทวีปแอฟริกามีลกัษณะภมิูประเทศและมี
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่ง 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  
(ส 5.2 ม. 2/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกาได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและการคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกาได ้
(K, P) 
 3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของเสน้ทางคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง การ
 คมนาคมขนส่งของทวีป
 แอฟริกา 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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5. สาระการเรียนรู้ 
  การคมนาคมขนส่ง 
 1. ทางบก 
 2. ทางนํ้ า 
 3. ทางอากาศ 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกา 
 ศิลปะ    วาดภาพและออกแบบสญัลกัษณ์ในแผนท่ีแสดงระบบการคมนาคม 
     ขนส่งของทวีปแอฟริกา 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกาจากแหล่ง
     เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่21 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูแสดงแผนท่ีแสดงเสน้ทางคมนาคมในทวีปแอฟริกาใหน้กัเรียนไดช้ม ครูสนทนาซกัถาม
นกัเรียนเก่ียวกบัเส้นทางคมนาคมท่ีไดพ้บเห็นในแผนท่ีวา่ ทาํไมเส้นทางคมนาคมในทวีปแอฟริกาจึงมี
สภาพดงัท่ีปรากฏในแผนท่ี นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น โดยใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งในทวีปแอฟริกาท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการแสดงความคิดเห็น ครูช่วยเกบ็ประเดน็ต่าง ๆ เป็นขอ้สงสยัเพ่ือเร่ิมตน้ปฏิบติักิจกรรม 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่หรือแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แจกใบงานท่ี 4 เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่งใน
ทวีปแอฟริกาใหคู่้ละ/กลุ่มละ 1 แผน่ ครูนาํแผนท่ีท่ีแสดงในตอนแรกออกไป ใหน้กัเรียนช่วยกนัเขียน
ระบบคมนาคมลงในแผนท่ี ไดแ้ก่ ทางรถไฟท่ีสาํคญั ท่าเรือท่ีสาํคญั และสายการบินท่ีสาํคญั ลงในแผนท่ี
รวมไปถึงออกแบบสญัลกัษณ์และอธิบายสญัลกัษณ์ โดยใหส้งัเกตจากลกัษณะภมิูประเทศท่ีปรากฏใน
แผนท่ี 
 4. ครูนาํแผนท่ีท่ีเสร็จแลว้มาวางไวต้รงกลาง ใหน้กัเรียนนัง่เป็นวงกลมและสงัเกตแผนท่ีแต่ละแผน่
วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร และใหร่้วมกนัออกเสียงวา่คู่ไหนหรือกลุ่มใดท่ีน่าจะมีความถูกตอ้งมากท่ีสุดให้
นกัเรียนคู่นั้นหรือกลุ่มนั้นออกมาอธิบาย หลงัจากนั้นครูช่วยเฉลยและสรุปใหถู้กตอ้งพร้อมอธิบายเพ่ิมเติม 
นกัเรียนแกไ้ขและตกแต่งใหส้วยงาม 
 5. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสภาพระบบการคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกาวา่เหตุใดจึงมี
ความเจริญกา้วหนา้นอ้ยกวา่ทวีปอ่ืน ๆ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม นกัเรียนบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งสมุด 
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 6. ครูให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วช่วยกนั
สรุปว่ามคีวามเหมอืนและแตกต่างจากระบบคมนาคมขนส่งของทวปีแอฟริกาอย่างไร ให้นักเรียนบันทึก
ความรู้ลงสมุด จากน้ันครูให้นักเรียนวเิคราะห์ว่า อาเซียนจะสามารถพฒันาเศรษฐกจิและสังคมได้
ทัดเทียมกบัหรือดกีว่าทวีปแอฟริกาได้หรือไม่ อย่างไร โดยให้นักเรียนเขียนเป็นเรียงความความยาว 1 
หน้ากระดาษ แล้วส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 7. ครูซกัถามนกัเรียนในประเดน็ต่อไปน้ี ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของ
นกัเรียน 
 1) เพราะเหตุใดทวีปแอฟริกาจึงไม่มีถนนหรือทางรถไฟสายยาวขา้มทวปีเหมือนกบัทวีปอ่ืน ๆ 
 2) เพราะเหตุใดเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางทะเลจึงมีความสาํคญัต่อทวีปแอฟริกามาก 
 8. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งทวีปแอฟริกา ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 9. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง การคมนาคมขนส่งทวีปแอฟริกา ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การคมนาคมของทวปีแอฟริกา โดยใหน้กัเรียนสรุป
เป็นแผนท่ีความคิดบนัทึกลงสมุด 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน และช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถกูตอ้ง 
 12. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 13. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ ทวีปยโุรปและแอฟริกาประสบปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้ง แลว้มอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สถานการณ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา เร่ือง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4–6 กลุ่ม และช่วยกนัวางนโยบายในการสร้างระบบคมนาคมขนส่งใหท้วีป
แอฟริกา เขียนในรูปแผนผงัหรือแผนท่ีความคิด พร้อมแผนท่ี นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 2. แผนท่ีทวีปแอฟริกา 
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 3. ใบงานท่ี 4 เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกา 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพมิพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในทวปียุโรปและแอฟริกา 
 

เวลา 3 ช่ัวโมง 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในทวปียุโรป 

และแอฟริกา

ความรู้ 
 1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม 
 3. แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 4. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มต่อทวีปยโุรปและแอฟริกา 

ทกัษะ/กระบวนการ 
 1. การส่ือสาร 
 2. การใชเ้ทคโนโลย ี
 3. การคิด 
 4. การแกปั้ญหา 
 5. กระบวนการกลุ่ม 

คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

 1. มีวินยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มีจิตสาธารณะ 
 4. มีความรับผิดชอบ 

ภาระ/ช้ินงาน 
 1. การทาํแบบทดสอบ 
 2. การศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรป 
     และแอฟริกา 
 3. การวิเคราะห์และอภิปรายแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 4. การวิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของ 
     ส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 5. การนาํเสนอผลงาน 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในทวปียุโรปและแอฟริกา 
 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ ทาง
 สงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา (ส 5.2 ม. 2/1) 
 2. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา (ส 5.2 ม. 2/2) 
 3. สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและแอฟริกา (ส 5.2 ม. 2/3) 
 4. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรป
 และแอฟริกา (ส 5.2 ม. 2/4) 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
 1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปมีสาเหตุหลกั
 มาจากการตดัไมท้าํลายป่าและการเจริญ- 
 เติบโตของเมือง และส่งผลใหเ้กิดภาวะโลก
 ร้อนข้ึน ขณะท่ีการตดัไมท้าํลายป่าและภาวะ
 โลกร้อนกส่็งผลใหเ้กิดความแหง้แลง้อยา่ง
 รุนแรงในทวีปแอฟริกา 
 2. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปียโุรปมกัจะ
 เป็นหน่ึงในแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ส่วนส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปแอฟริกา
 มกัจะเกิดข้ึนจากการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 3. นอกจากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรป
 และแอฟริกาจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
 แลว้ แนวทางการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน
 ของทวีปยโุรปกย็งัส่งผลกระทบต่อประเทศ
 ไทยดว้ยเช่นกนั 

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
 1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกามี
 อะไรบา้ง และส่งผลกระทบต่อทั้งสองทวีปน้ี
 อยา่งไร 
 2. ทวีปยโุรปและแอฟริกามีแนวทางการอนุรักษ์
 ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 3. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและ
 แอฟริกาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ 
 อยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
 1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ ก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลก

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปี
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 ร้อน ทะเลสาบเทอร์แคนา ทะเลสาบชาด 
 เฮกตาร์ วนเกษตร พิธีสารเกียวโต  
 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. ทวีปยโุรปประสบกบัปัญหาการตดัไมท้าํลาย
 ป่าอยา่งรุนแรง ส่งผลใหเ้กิดนํ้าท่วมอยา่งหนกั 
 ในหลายพ้ืนท่ี การเจริญเติบโตของอุตสาห-
 กรรมและเขตเมืองทาํใหอ้ากาศและนํ้าเป็นพิษ 
 เกิดฝนกรด ส่วนภาวะโลกร้อนก็ส่งผลกระทบ
 ต่อทวปียโุรปหลายประการ ทั้งคล่ืนความร้อน 
 นํ้าแขง็บนเทือกเขาละลาย พ้ืนท่ีชายฝ่ังถูกกดั
 เซาะ ขณะท่ีการตดัไมท้าํลายป่าเพ่ือทาํเป็นถ่าน
 ส่งออกกส่็งผลใหท้วีปแอฟริกาประสบกบัภยั
 แลง้อยา่งหนกั พื้นท่ีทะเลทราย โดยเฉพาะใน
 เขตซาเฮลขยายตวั ขาดแคลนนํ้าและอาหาร 
 3. การทาํการเกษตรชีวภาพและการออกแบบ
 ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการเก็บภาษีคาร์บอนและ
 ภาษีพลงังาน นอกจากจะเป็นส่ิงแวดลอ้มใหม่
 ทางสงัคมของทวีปยโุรปแลว้ยงัเป็นแนว
 ทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของทวีปยโุรปอีก
 ดว้ย ส่วนในทวีปแอฟริกานั้น ส่ิงแวดลอ้ม
 ใหม่ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจากการ
 แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภายในทวีป 
 เช่น การสร้างเข่ือนอสัวาน การพฒันาขา้ว
 บาร์เลยท์นแลง้ 
 4. แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีสาํคญัของ
 ทวีปยโุรป คือ การออกนโยบายดา้น
 ส่ิงแวดลอ้มของสหภาพยโุรป นโยบายต่าง ๆ 
 เช่น การกาํหนดปีแห่งความหลากหลายทาง
 ชีวภาพ การออกกฎระเบียบเพ่ือจาํกดัการใช้
 สารเคมีอนัตรายในระบบอุตสาหกรรม (RoHS) 
 การกาํหนดการจดทะเบียนสารเคมีอนัตราย 
 (REACH) ระเบียบวา่ดว้ยการลดการท้ิงขยะ
 อิเลก็ทรอนิกส์และลดการใชพ้ลงังานเพ่ือทาํลาย
 ขยะ (WEEE) การออกตราประทบัใหแ้ก่สินคา้

 ยโุรปและแอฟริกา 
 2. วิเคราะห์การเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง 

สงัคมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 

 3. อธิบายแนวทางการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
 ในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 4. อธิบายถึงบทบาทในการแกไ้ขปัญหาภาวะ  
 โลกร้อนในเวทีโลกของทวีปยโุรปและ   
 ทวีปแอฟริกา 
 5. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจาก
 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีป
 ยโุรปและแอฟริกา 
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 ท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Eco-labelling) 
 นอกจากน้ียงัมีการนาํพลงังานลมและ
 แสงอาทิตยม์าใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะ
 ในประเทศเยอรมนี และมีการกาํหนดใหมี้การ
 ลดอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหไ้ดร้้อยละ 
 40 ภายใน พ.ศ. 2573 
 5. ประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกามีความพยายาม
 ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น ในประเทศ
 เคนยามีการจดัตั้งโครงการเจา้หนา้ท่ีอุทยาน
 นอ้ยใหแ้ก่เยาวชนในพ้ืนท่ีไดเ้ขา้ใจและรัก
 ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ซ่ึงทาํใหน้กฟลามิงโก
 กลบัมาขยายพนัธ์ุเพ่ิมข้ึนไดอี้กคร้ัง และการนาํ
 เหมืองเก่ามาจดัทาํเป็นเขตอนุรักษพ์นัธุ์พืชและ
 สตัว ์ส่วนในประเทศมาลีกมี็การนาํระบบวน
 เกษตรมาใชใ้นการปลูกพืชในพ้ืนท่ีแหง้แลง้ 
 นอกจากน้ียงัมีโครงการต่าง ๆ ซ่ึงยงัตอ้งอาศยั
 เงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ของโลก (GEF) เพ่ือการปฏิบติัการต่อไป 
 6. ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและ
 แอฟริกากส่็งผลต่อประเทศไทยอยา่งมาก
 เช่นกนั เช่น ทาํใหพ้ื้นท่ีตามแนวชายฝ่ังหดหาย 
 โดยเฉพาะท่ีบา้นขนุสมุทรจีน จงัหวดั
 สมุทรปราการ ภยัแลง้ใน พ.ศ. 2553 พายใุน
 ทะเลจีนใตท่ี้เพ่ิมข้ึนและมีความรุนแรงข้ึน 
 นอกจากน้ีแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ
 ยโุรป ทั้งระเบียบ WEEE RoHS และโครงการ 
 Eco-belling ก ็ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ
 ประเทศไทยดว้ยเช่นกนั ทาํใหสิ้นคา้จากไทย
 ส่งออกไดย้ากข้ึน และสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน
 ตามระเบียบเขา้สู่ประเทศไทยไดง่้ายข้ึน 
 เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายรองรับ
 ระเบียบดงักล่าว ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการสะสมของ
 ขยะมีพิษมากข้ึนจนเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 ศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทวีป 
  ยโุรปและแอฟริกา 
 1.2 วิเคราะห์และอภิปรายแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 1.3 วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของ 
  ส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็น 
      รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

 2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรม 
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) แบบประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/ กระบวนการ 

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
 3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง
  และนาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น และ
  การรู้จกัตนเอง 
 3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลย ีการคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 
  ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต 
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
             และการก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม 

เวลา 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลง 
             ส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการอนุรักษ ์

เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวปียุโรปและแอฟริกาและ 

การก่อเกดิส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
                                 ส่ิงแวดล้อมในทวปียุโรปและแอฟริกา 

เวลา 1 ช่ัวโมง

 

1. สาระสําคญั 
 การตดัไมท้าํลายป่าเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา และยงั
ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อนตามมาอีกดว้ย การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปทั้งสองกท็าํใหเ้กิด
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมข้ึน ทั้งเพ่ือใชแ้กไ้ขปัญหาและเป็นแนวทางในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา (ส 5.2 ม. 2/1) 
 2. สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
(ส 5.2 ม. 2/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายปัญหาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปยโุรปและแอฟริกาได ้(K) 
 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการเกิดส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมใหม่ในทวีป
ยโุรปและแอฟริกาได ้(K, P) 
 3. รับรู้และตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนและมีความพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหา (A) 
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4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามเร่ือง ปัญหา
 ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้ม
 ใหม่ทางสงัคม 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

� ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
ฯลฯ 

� ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลและ 
เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 2. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการก่อเกิด 
     ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปียโุรปและแอฟริกา 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา
     จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหม่
     ทางสงัคมในทวีปยโุรปและแอฟริกาจากส่ือภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่22 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ทวีปยโุรปและแอฟริกาท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – ทวีปยโุรปประสบกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้ง 
 – ทวีปแอฟริกาประสบกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้ง 
 4. ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัข่าวส่ิงแวดลอ้มจากส่ือต่าง ๆ วา่ นกัเรียนไดรั้บรู้อะไรบา้ง 
และมีข่าวอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทวปียโุรปและแอฟริกาบา้ง แลว้เช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
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 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มหาข่าวท่ีเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยสมาชิกใน
กลุ่มจะตอ้งหาข่าวมาคนละ 1 ข่าวเป็นอยา่งนอ้ย แลว้นาํมารวมกนั โดยให ้
 กลุ่มท่ี 1 หาข่าวปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรป 
 กลุ่มท่ี 2 หาข่าวปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปแอฟริกา 
 6. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนันาํข่าวมาสรุปและวิเคราะห์ถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและแอฟริกา แลว้ใหต้วัแทนกลุ่ม 1–2 คน ออกมานาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 7. ครูช่วยสรุปและเพิ่มเติมขอ้มูลใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ นกัเรียนจดบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในแบบ
บนัทึกความรู้เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกา 
 8. ครูเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม เช่น ระบบการเกษตรชีวภาพ เข่ือนอสัวาน มา
อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง แจกใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บ แลว้ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุป
เร่ืองท่ีอ่าน เขียนออกมาของแผนท่ีความคิดลงบนกระดานดาํ 
 9. ครูสรุปเพ่ิมเติมและช้ีแนะใหน้กัเรียนเห็นวา่ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมคืออะไร เกิดข้ึนมาจาก
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มและปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร นกัเรียนจบัประเด็นและสรุปขอ้มูลความรู้
ท่ีไดล้งในสมุด พร้อมบนัทึกแผนท่ีความคิดบนกระดานดาํลงสมุดดว้ย 
 10. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนลองศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปยโุรป
และแอฟริกา นาํมาเล่าสู่กนัฟังกบัเพ่ือนนกัเรียนคนอ่ืนในชั้นเรียน 
 11. ครูให้นักเรียนศึกษาปัญหาส่ิงแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมทางสังคมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นํามาวเิคราะห์ว่ามีความเหมอืนหรือแตกต่างจากปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมทางสังคมที่เกดิขึน้ในทวปียุโรปและทวปีแอฟริกาอย่างไร 
นักเรียนช่วยกนัสรุปเป็นแผนผงัหรือตารางลงในกระดาษ ครูช่วยสรุปเพิม่เตมิให้ครบถ้วน จากน้ันให้
นักเรียนบันทึกลงสมุด 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 12. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนคิดวา่ลทัธิบริโภคนิยมคืออะไร มีผลเสียต่อเราอยา่งไรถา้เรา
ปฏิบติัตามลทัธิน้ี ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 13. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปี
ยโุรปและแอฟริกา ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที่ 4 นําไปใช้ 
 14. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนรอบตวัวา่มีปัญหาใดท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัท่ี
ไดเ้รียนรู้มา เพ่ือจะไดเ้ลง็เห็นและตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 ขั้นที่ 5 สรุป 
 15. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมใน
ทวีปยโุรปและแอฟริกา โดยใหน้กัเรียนสรุปและบนัทึกลงสมุด 
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 16. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทบทวนเน้ือหาเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง
สงัคมในทวีปยโุรปและแอฟริกา สรุปและบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการ
เรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปยโุรปและแอฟริกาเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง สรุปและวิเคราะห์ดว้ยตนเอง แลว้นาํมาจดัเป็นป้ายนิเทศภายในชั้นเรียน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือต่าง ๆ จากห้องสมุด 
 3. แบบบนัทึกความรู้เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 
ผลกระทบทีป่ระเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม 

และแนวทางการอนุรักษ์ 
 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
                                 ส่ิงแวดล้อมในทวปียุโรปและแอฟริกา 

เวลา 2 ช่ัวโมง

 

1. สาระสําคญั 
 ในทวีปยโุรปมีการออกนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยสหภาพยโุรป ส่วนในทวีปแอฟริกา แนวทาง
และโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มยงัคงตอ้งอาศยัเงินทุนสนบัสนุนจากนานาชาติ อยา่งไรกต็าม นโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของสหภาพยโุรปบางอยา่งกส่็งผลกระทบต่อประเทศไทยไม่นอ้ยเช่นกนั 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา  
(ส 5.2 ม. 2/2) 
 2. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปี
ยโุรปและแอฟริกา (ส 5.2 ม. 2/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและ
แอฟริกาและแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของทั้งสองทวีปน้ีได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของทวีปยโุรปได ้(K, P) 
 3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา (A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามเร่ือง แนวทางการ
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
 ผลกระทบท่ีประเทศไทย
 ไดรั้บจากการเปล่ียนแปลง

� ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
ฯลฯ 

� ประเมินพฤติกรรมในการ
ทาํงานเป็นรายบุคคลและ  
เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 ส่ิงแวดลอ้ม 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 1.1 ทวปียโุรปกบัแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1.2 ทวปีแอฟริกากบัความพยายามในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 2.1 ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก 
 2.2 ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรป 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
     ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
 การงานอาชีพฯ  สืบคน้ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลกระทบท่ีประเทศไทย
     ไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
     อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและศึกษาแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากส่ือภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่23 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูสุ่มเลือกนกัเรียน 2–3 คน ใหอ้อกมาสรุปเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง
สงัคมในทวีปยโุรปและแอฟริกาท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปอ่านทบทวนมาหนา้ชั้นเรียน โดยครูช่วยสรุปและ
เสริมความรู้ จากนั้นครูสรุปเพ่ือเช่ือมเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูตั้งประเด็นคาํถามวา่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและแอฟริกา ส่งผลใหท้ั้ง 2 
ทวีปมีแนวทางในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร 
 4. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปยโุรปและ
แอฟริกาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 กลุ่มท่ี 1 สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปยโุรป 
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 กลุ่มท่ี 2 สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปแอฟริกา 
 5. นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มตอ้งบนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มูลลงในแบบบนัทึกผลการสืบคน้ จากนั้นให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายร่วมกนั ครูช่วยสรุปและเพ่ิมเติมใหถู้กตอ้ง 
 6. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา สรุปและบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้น
เพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่24 
 7. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
ในทวีปยโุรปและแอฟริกาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความ
คิดเห็น โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกาท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามา ครูสรุปความคิดเห็น
ของนกัเรียนและใหค้าํแนะนาํหรือความรู้เพ่ิมเติม 
 8. ครูใหน้กัเรียนนาํความคิดเห็นท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุป แลว้เขียนเป็นแผนท่ีความคิด ครู
ช่วยสรุปและเพ่ิมเติมใหถู้กตอ้ง แลว้นาํแผนท่ีความคิดท่ีไดติ้ดไวท่ี้หนา้ชั้นเรียน จากนั้นใหน้กัเรียนจด
บนัทึกแผนท่ีความคิดท่ีไดล้งในแบบบนัทึกแผนท่ีความคิดของตนเอง 
 9. ครูให้นักเรียนวเิคราะห์ว่าแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของทวปียุโรปและทวปีแอฟริกา
แนวทางใดท่ีมคีวามคล้ายคลงึกบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง อย่างไร หรือเป็นแนวทางที่สามารถนํา
หลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ และใช้ได้อย่างไร เขียนสรุปเป็นความเรียงส่งครู ครูสุ่ม
เลอืกนักเรียน 3–5 คนให้ออกมานําเสนอผลงานของตนเองหน้าช้ันเรียน 
 10. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนําข้อมูลปัญหาส่ิงแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมทาง
สังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนมาช่วยกนัวเิคราะห์หาหลกัการและแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน แล้วส่งตัวแทนออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน จากน้ันครูมอบหมายงานให้นักเรียนทุก
กลุ่มสืบค้นข้อมูลเกีย่วกบัการนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สรุป
ร่วมกบัแนวทางที่กลุ่มของตนเองได้คิดเอาไว้และจัดทําเป็นรายงานส่งครู 
 11. ครูให้นักเรียนช่วยกนัแสดงความคดิเห็นว่า ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลีย่นแปลง
ส่ิงแวดล้อมในทวปียุโรปและทวีปแอฟริกาส่งผลดีและผลเสียต่อประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ อย่างไร ครู
บันทึกความคดิเห็นลงบนกระดาน จากน้ันให้นักเรียนศึกษาเร่ืองดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นําข้อมูลท่ี
ได้มาวเิคราะห์และสรุปร่วมกบัความคดิเห็นของตนเอง แล้วเขยีนเป็นเรียงความส่งครู ครูคดัเลอืก
เรียงความท่ีดีท่ีสุด 5 เร่ือง ให้เจ้าของผลงานออกมาอ่านเรียงความหน้าช้ันเรียนในช่ัวโมงถัดไป เสร็จแล้ว
ครูนําเรียงความที่ได้รับคดัเลอืกตดิไว้ท่ีป้ายนิเทศ 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 12. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลกกบัระดบันํ้ าทะเลท่ีสูงข้ึนมีความ
เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
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 13. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
และผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 14. ครูใหน้กัเรียนนาํแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกาท่ีสามารถทาํไดไ้ป
ใชใ้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวันกัเรียน 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 15. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการอนุรักษ ์ โดยใหน้กัเรียนสรุปและบนัทึกลงสมุด 
 16. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน และช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 17. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 18. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวีปแอฟริกา และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 
4 สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา เป็นการบา้นเพื่อเตรียม
ทดสอบปลายภาคในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบท่ีประเทศไทย
ไดรั้บ แลว้นาํมาจดัเป็นนิทรรศการใหแ้ก่เพ่ือนนกัเรียนชั้นอ่ืน ๆ 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 2. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือต่าง ๆ จากห้องสมุด 
 3. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ขอ้มูลและแบบบนัทึกแผนท่ีความคิด 
 4. กระดาษปรู๊ฟและเคร่ืองเขียน เช่น สีไม ้สีเมจิก 
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 2 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
 
 
 

การทดสอบปลายภาค 
 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
การทดสอบปลายภาค เวลา 1 ช่ัวโมง
 

ช่ัวโมงที ่25 
 • ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบปลายภาค 
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ตอนที ่3 
เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ตอนท่ี 3.1 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช้ันปี และสาระการเรียนรู้ 

 

สาระท่ี 5 .ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสมัพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและ
 กนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ 
 สรุป และใชข้อ้มูลภมิูสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ตวัช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม 
 วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะ
 ทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและ
 แอฟริกา 

� เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ีแสดงลกัษณะทาง
 กายภาพและสงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง
 กายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและ
 แอฟริกา 

� ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวปียโุรป
 และแอฟริกา 

 

มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการ
 สร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ
 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 

ตวัช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง
 สงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทาง
 ธรรมชาติ และทางสงัคมของทวีปยโุรปและ
 แอฟริกา 

� การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สงัคม
 และวฒันธรรมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

2. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 

� การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา  

3. สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปียโุรปและ
 แอฟริกา 

� ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีป
 ยโุรปและแอฟริกา 

4. วิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบท่ีประเทศ
 ไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของ
 ส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา 

� ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
 ส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกาต่อ

ประเทศไทย
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ตอนท่ี 3.2 
โครงงานและแฟ้มสะสมผลงาน 

 

1. โครงงาน (Project Work) 
 

 โครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัและศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
ตามแผนการดาํเนินงานท่ีนกัเรียนไดจ้ดัข้ึน โดยครูช่วยใหค้าํแนะนาํปรึกษา กระตุน้ใหคิ้ด และติดตามการ
ปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย โครงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. โครงงานประเภทสาํรวจ รวบรวมขอ้มูล 
 2. โครงงานประเภททดลอง คน้ควา้ 
 3. โครงงานท่ีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ 
 4. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์
 การเรียนรู้ดว้ยโครงงานมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. กาํหนดหัวข้อท่ีจะศึกษา นกัเรียนคิดหวัขอ้โครงงาน ซ่ึงอาจไดม้าจากความอยากรู้อยากเห็นของ
นกัเรียนเองหรือไดจ้ากการอ่านหนงัสือ บทความ การไปทศันศึกษาดูงาน เป็นตน้ โดยนกัเรียนตอ้งตั้ง
คาํถามวา่ “จะศึกษาอะไร” “ทาํไมตอ้งศึกษาเร่ืองดงักล่าว”  
 2. ศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วข้อง นกัเรียนศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และปรึกษาครูหรือผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ 
 3. เขียนเค้าโครงของโครงงานหรือสร้างแผนผงัความคดิ โดยทัว่ไปเคา้โครงของโครงงานจะ
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1) ช่ือโครงงาน 
   2) ช่ือผูท้าํโครงงาน 
   3) ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
   4) ระยะเวลาดาํเนินการ 
   5) หลกัการและเหตุผล 
   6) วตัถุประสงค ์
   7) สมมุติฐานของการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นโครงงานทดลอง) 
   8) ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
   9) ปฏิบติัโครงงาน 
 10) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 11) เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม 
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 4. การปฏิบัตโิครงงาน ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ในระหวา่งปฏิบติังานควรมีการ
จดบนัทึกขอ้มลูต่าง ๆ ไวอ้ยา่งละเอียดวา่ทาํอยา่งไร ไดผ้ลอยา่งไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรและมีแนว
ทางแกไ้ขอยา่งไร 
 5. การเขียนรายงาน เป็นการรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน เพ่ือใหผู้อ่ื้นไดท้ราบแนวคิด วิธีดาํเนิน-
งาน ผลท่ีไดรั้บ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน ซ่ึงการเขียนรายงานน้ีควรใชภ้าษาท่ีกระชบั 
เขา้ใจง่าย ชดัเจน และครอบคลุมประเดน็ท่ีศึกษา 
 6. การแสดงผลงาน เป็นการนาํผลของการดาํเนินงานมาเสนอ อาจจดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดั
นิทรรศการ การทาํเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมลัติมีเดีย หรืออาจนาํเสนอในรูปของการแสดงผลงาน การนาํเสนอ
ดว้ยวาจา บรรยาย อภิปรายกลุ่ม สาธิต  
 

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

 แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง แหล่งรวบรวมเอกสาร ผลงาน หรือหลกัฐาน เพ่ือใชส้ะทอ้นถึง
ผลสมัฤทธ์ิ ความสามารถ ทกัษะ และพฒันาการของนกัเรียน มีการจดัเรียบเรียงผลงานไวอ้ยา่งมีระบบ 
โดยนาํความรู้ ความคิด และการนาํเสนอมาผสมผสานกนั ซ่ึงนกัเรียนเป็นผูค้ดัเลือกผลงานและมีส่วนร่วม
ในการประเมิน แฟ้มสะสมผลงานจึงเป็นหลกัฐานสาํคญัท่ีจะทาํใหน้กัเรียนสามารถมองเห็นพฒันาการ
ของตนเองไดต้ามสภาพจริง รวมทั้งเห็นขอ้บกพร่อง และแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนต่อไป 
 ลกัษณะสําคญัของการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
 1. ครูสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 
เน่ืองจากมีผลงานสะสมไว ้ครูจะทราบจุดเด่น จุดดอ้ยของนกัเรียนแต่ละคนจากแฟ้มสะสมผลงาน และ
สามารถติดตามพฒันาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 2. มุ่งวดัศกัยภาพของนกัเรียนในการผลิตหรือสร้างผลงาน มากกวา่การวดัความจาํจากการทาํ
แบบทดสอบ  
 3. วดัและประเมินโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ นกัเรียนเป็นผูว้างแผน ลงมือปฏิบติังาน รวมทั้ง
ประเมินและปรับปรุงตนเอง ซ่ึงมีครูเป็นผูช้ี้แนะ เนน้การประเมินผลยอ่ยมากกวา่การประเมินผลรวม 
 4. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการประเมินตนเอง และหาแนวทางปรับปรุงพฒันาตนเอง 
 5. นกัเรียนเกิดความมัน่ใจและภาคภมิูใจในผลงานของตนเอง รู้วา่ตนเองมีจุดเด่นในเร่ืองใด  
 6. ช่วยในการส่ือความหมายเก่ียวกบัความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพฒันาการของนกัเรียนใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ เช่น ผูป้กครอง ฝ่ายแนะแนว ตลอดจนผูบ้ริหารของโรงเรียน 
 ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
 การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน มี 10 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การวางแผนจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานตอ้งมีส่วนร่วมระหวา่งครู 
นกัเรียน และผูป้กครอง  
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 ครู การเตรียมตวัของครูตอ้งเร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร คู่มือครู คาํอธิบายรายวิชา 
วิธีการวดัและประเมินผลในหลกัสูตร รวมทั้งครูตอ้งมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินโดยใชแ้ฟ้ม
สะสมผลงาน จึงสามารถวางแผนกาํหนดช้ินงานได ้
 นักเรียน ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ การประเมินผลโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การกาํหนดช้ินงาน และบทบาทในการทาํงาน
กลุ่ม โดยครูตอ้งแจง้ใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้ 
 ผู้ปกครอง ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการคดัเลือกผลงาน การแสดงความคิดเห็น และรับรู้
พฒันาการของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นก่อนทาํแฟ้มสะสมผลงาน ครูตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบหรือ
ขอความร่วมมือ รวมทั้งใหค้วามรู้ในเร่ืองการประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานแก่ผูป้กครองเม่ือมี
โอกาส 
 2. การรวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม ในการรวบรวมผลงานตอ้งออกแบบการจดัเกบ็หรือแยก
หมวดหมู่ของผลงานใหดี้ เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการนาํขอ้มูลออกมาใช ้แนวทางการจดัหมวดหมู่ของ
ผลงาน เช่น 
 1) จดัแยกตามลาํดบัวนัและเวลาท่ีสร้างผลงานข้ึนมา 
 2) จดัแยกตามความซบัซอ้นของผลงาน เป็นการแสดงถึงทกัษะหรือพฒันาการของนกัเรียนท่ี
มากข้ึน 
 3) จดัแยกตามวตัถุประสงค ์เน้ือหา หรือประเภทของผลงาน 
 ผลงานท่ีอยูใ่นแฟ้มสะสมผลงานอาจมีหลายเร่ือง หลายวิชา ดงันั้น นกัเรียนจะตอ้งทาํเคร่ืองมือใน
การช่วยคน้หา เช่น สารบญั ดชันีเร่ือง จุดสี แถบสี ติดไวท่ี้ผลงานโดยมีรหสัท่ีแตกต่างกนั 
 3. การคดัเลอืกผลงาน ในการคดัเลือกผลงานนั้นควรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ี
โรงเรียน ครู หรือนกัเรียนร่วมกนักาํหนดข้ึนมา และผูค้ดัเลือกผลงานควรเป็นนกัเรียนเจา้ของแฟ้มสะสม
ผลงาน หรือมีส่วนร่วมกบัครู เพ่ือน และผูป้กครอง 
 ผลงานท่ีเลือกเขา้แฟ้มสะสมผลงาน ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1) สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
 2) เป็นผลงานช้ินท่ีดีท่ีสุด มีความหมายต่อนกัเรียนมากท่ีสุด 
 3) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการของนกัเรียนในทุกดา้น 
 4) เป็นส่ือท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู ผูป้กครอง และเพ่ือน ๆ 
 ส่วนจาํนวนช้ินงานนั้นใหก้าํหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทาํให้
ผลงานบางช้ินไม่มีความหมาย แต่ถา้มีนอ้ยเกินไปจะทาํใหก้ารประเมินไม่มีประสิทธิภาพ  
 4. การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานให้มีเอกลกัษณ์ของตนเอง โครงสร้างหลกัของแฟ้มสะสม
ผลงานอาจเหมือนกนั แต่นกัเรียนสามารถตกแต่งรายละเอียดยอ่ยใหแ้ตกต่างกนั ตามความคิดสร้างสรรค์
ของแต่ละบุคคล โดยอาจใชภ้าพ สี สติกเกอร์ ตกแต่งใหส้วยงาม เนน้เอกลกัษณ์ของเจา้ของแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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 5. การแสดงความคดิเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน ในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดรู้้จกัการวิพากษ ์
วิจารณ์ หรือสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัผลงานของตนเอง ตวัอยา่งขอ้ความท่ีใชแ้สดงความรู้สึกต่อผลงาน 
เช่น 
 1) ไดแ้นวคิดจากการทาํผลงานช้ินน้ีมาจากไหน 
 2) เหตุผลท่ีเลือกผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
 3) จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงานช้ินน้ีคืออะไร 
 4) รู้สึกพอใจกบัผลงานช้ินน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
 5) ไดข้อ้คิดอะไรจากการทาํผลงานช้ินน้ี 
 6. การตรวจสอบความสามารถของตนเอง เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมินความสามารถ
ของตนเอง โดยพิจารณาตามเกณฑย์อ่ย ๆ ท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนักาํหนดข้ึน เช่น นิสยัการทาํงาน ทกัษะ
ทางสงัคม การทาํงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด การขอความช่วยเหลือเม่ือมีความจาํเป็น นอกจากน้ีการ
ตรวจสอบความสามารถตนเองอีกวิธีหน่ึง คือ การใหน้กัเรียนเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง และ
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 7. การประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัเน่ืองจากเป็นการสรุปคุณภาพของงานและความ 
สามารถหรือพฒันาการของนกัเรียน การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินโดยไม่ใหร้ะดบั
คะแนน และการประเมินโดยใหร้ะดบัคะแนน 
 1) การประเมินโดยไม่ให้ระดับคะแนน ครูกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ แฟ้มสะสมผลงานมีไวเ้พ่ือศึกษา
กระบวนการทาํงาน ศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อผลงานของตนเอง ตลอดจนดู
พฒันาการหรือความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งไม่เป็นทางการ ครู ผูป้กครอง และเพ่ือนสามารถใหค้าํ
ช้ีแนะแก่นกัเรียนได ้ซ่ึงวิธีการน้ีจะทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่
จะไดค้ะแนนมากนอ้ยเท่าไร 
 2) การประเมินโดยให้ระดับคะแนน มีทั้งการประเมินตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การประเมิน
ระหวา่งภาคเรียน และการประเมินปลายภาค ซ่ึงจะช่วยในวตัถุประสงคด์า้นการปฏิบติัเป็นหลกั การ
ประเมินแฟ้มสะสมผลงานตอ้งกาํหนดมิติการใหค้ะแนน (scoring rubrics) ตามเกณฑท่ี์ครูและนกัเรียน
ร่วมกนักาํหนดข้ึน การใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งการใหค้ะแนนเป็นรายช้ินก่อนเกบ็เขา้แฟ้มสะสมผลงาน และ
การใหค้ะแนนแฟ้มสะสมผลงานทั้งแฟ้ม ซ่ึงมาตรฐานคะแนนนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร
จดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน และมุ่งเนน้พฒันาการของนกัเรียนแต่ละคนมากกวา่การนาํไปเปรียบเทียบกบั
บุคคลอ่ืน  
 8. การแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผู้อืน่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บฟังความ
คิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เพ่ือน ครู และผูป้กครอง อาจทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม
ในโรงเรียนโดยเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมกนัพิจารณาผลงาน การสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งนกัเรียน
กบัเพื่อน การส่งแฟ้มสะสมผลงานไปใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งช่วยใหข้อ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ 
 ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์นั้นนกัเรียนจะตอ้งเตรียมคาํถามเพื่อถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะ
เป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงงานของตนเอง ตวัอยา่งคาํถาม เช่น 
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 1) ท่านคิดอยา่งไรกบัผลงานช้ินน้ี 
 2) ท่านคิดวา่ควรปรับปรุงแกไ้ขส่วนใดอีกบา้ง 
 3) ผลงานช้ินใดท่ีท่านชอบมากท่ีสุด เพราะอะไร 
 9. การปรับเปลีย่นผลงาน หลงัจากท่ีนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น และไดรั้บคาํแนะนาํจากผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งแลว้ จะนาํมาปรับปรุงผลงานใหดี้ข้ึน นกัเรียนสามารนาํผลงานท่ีดีกวา่เก็บเขา้แฟ้มสะสม
ผลงานแทนผลงานเดิม ทาํใหแ้ฟ้มสะสมผลงานมีผลงานท่ีดี ทนัสมยั และตรงตามจุดประสงคใ์นการ
ประเมิน 
 10. การประชาสัมพนัธ์ผลงานของนักเรียน เป็นการแสดงนิทรรศการผลงานของนกัเรียน โดยนาํ
แฟ้มสะสมผลงานของนกัเรียนทุกคนมาจดัแสดงร่วมกนั และเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง ครู และนกัเรียน
ทัว่ไปไดเ้ขา้ชมผลงาน ทาํใหน้กัเรียนเกิดความภาคภมิูใจในผลงานของตนเอง ผูท่ี้เร่ิมตน้ทาํแฟ้มสะสม
ผลงานอาจไม่ตอ้งดาํเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนน้ี อาจใชข้ั้นตอนหลกั ๆ คือ การรวบรวมผลงานและการ
จดัระบบแฟ้ม การคดัเลือกผลงาน และการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน 
 องค์ประกอบสําคญัของแฟ้มสะสมผลงาน มีดงัน้ี  
 
 
 

1. ส่วนนํา ประกอบดว้ย 
 – ปก 
 – คาํนาํ 
 – สารบญั 
 – ประวติัส่วนตวั 
 – จุดมุ่งหมายของการทาํ 
        แฟ้มสะสมผลงาน 2. ส่วนเนือ้หาแฟ้ม ประกอบดว้ย 

 – ผลงาน 
 – ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงาน 
 – Rubrics ประเมินผลงาน 

3. ส่วนข้อมูลเพิม่เตมิ ประกอบดว้ย 
 – ผลการประเมินการเรียนรู้ 
 – การรายงานความกา้วหนา้โดยครู 
 – ความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วน 
        เก่ียวขอ้ง เช่น เพ่ือน ผูป้กครอง 
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ตอนท่ี 3.3 
ผงัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

และรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 

1. ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ________________________ 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

คําถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่
 กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 _____________________________________________________________________________ 
 1.2 _____________________________________________________________________________ 
 1.3 _____________________________________________________________________________
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) _________________________________ 
  2) _________________________________ 
  3) _________________________________ 

 2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) _________________________________ 
  2) _________________________________ 
  3) _________________________________ 
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3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
 3.1 _____________________________________________________________________________ 
 3.2 _____________________________________________________________________________ 
 3.3 _____________________________________________________________________________ 
ขั้นท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

2. รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 

 เม่ือครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design แลว้ ครูสามารถเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้รายชัว่โมงโดยใชรู้ปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบเรียงหวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ช่ือแผน... (ระบุช่ือและลาํดบัท่ีของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 ช่ือเร่ือง... (ระบุช่ือเร่ืองท่ีจะทาํการจดัการเรียนรู้) 
 สาระท่ี... (ระบุสาระท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้) 
 ช้ัน... (ระบุชั้นท่ีจดัการเรียนรู้) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี... (ระบุลาํดบัท่ีและช่ือของหน่วยการเรียนรู้) 
 เวลา... (ระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อ 1 แผน) 
 สาระสําคญั... (เขียนความคิดรวบยอดหรือมโนทศันข์องหวัเร่ืองท่ีจะจดัการเรียนรู้) 
 ตวัช้ีวดัช้ันปี... (ระบุตวัช้ีวดัชั้นปีท่ีใชเ้ป็นเป้าหมายของแผนการจดัการเรียนรู้) 
 จุดประสงค์การเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนกัเรียนหลงัจากสาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึง
ประกอบดว้ยดา้นความรู้ (Knowledge–K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (Affective–A) และดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ (Performance–P)) 
 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้... (ระบุวิธีการและเคร่ืองวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น) 
 สาระการเรียนรู้... (ระบุสาระและเน้ือหาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้ อาจเขียนเฉพาะหวัเร่ืองกไ็ด)้ 
 แนวทางบูรณาการ... (เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ีบูรณาการร่วมกนั) 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้... (กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 กจิกรรมเสนอแนะ... (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพ่ิมเติม) 
 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้... (ระบุส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้) 
 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้... (ระบุรายละเอียดของผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้อาจ
นาํเสนอขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการทาํวจิยัในชั้นเรียนได)้ 
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ตอนท่ี 3.4 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ประจาํหน่วยการเรียนรู้ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์ 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

1. ถ้าแบ่งแผนที่ตามลกัษณะการใช้ แผนท่ีภูมปิระเทศถือเป็นแผนท่ีชนิดใด 
 ก แผนท่ีรัฐกิจ 
 ข แผนท่ีอา้งอิง 
 ค แผนท่ีเฉพาะเร่ือง 
 ง แผนท่ีมาตราส่วนขนาดใหญ่ 
2. แนวทิศเหนือบนแผนท่ีที่ใช้สัญลกัษณ์รูปปลายลูกศรคร่ึงซีกใช้แทนอะไร 
 ก ทิศเหนือ 
 ข ทิศเหนือจริง 
 ค ทิศเหนือกริด 
 ง ทิศเหนือแม่เหลก็ 
3. ขนาดของมุมแบริงมค่ีาเท่าไร 
 ก ไม่เกิน 90 องศา 
 ข ไม่เกิน 180 องศา 
 ค ไม่เกิน 360 องศา 
 ง มากกวา่หรือเท่ากบั 360 องศา 
4. แผนที่มาตราส่วน 1:250,000 ถ้าวดัระยะทางในแผนท่ีได้ 7.5 เซนตเิมตร ระยะทางจริงบนพืน้ผวิโลก
 จะเป็นเท่าไร 
 ก 17.50 กิโลเมตร 
 ข 17.75 กิโลเมตร 
 ค 18.50 กิโลเมตร 
 ง 18.75 กิโลเมตร 
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5. ข้อใดคอืสัญลกัษณ์ของเส้นแบ่งเขตจังหวดัในแผนท่ี 
 ก  
 ข  
 ค  
 ง  
6. เส้นช้ันความสูงท่ีเรียงอยู่ห่างกนับริเวณยอดแล้วค่อย ๆ ชิดกนับริเวณฐาน แสดงว่าพืน้น้ันมลีกัษณะ
 ภูมปิระเทศเป็นแบบใด 
 ก ลาดเวา้ 
 ข ลาดนูน 
 ค หนา้ผาชนั 
 ง ภูเขายอดแหลม 
7. การโมเสกภาพของรูปถ่ายทางอากาศคอือะไร 
 ก การวิเคราะห์รูปถ่ายทางอากาศ 
 ข การนาํรูปถ่ายทางอากาศมาเรียงต่อกนั 
 ค การถ่ายภาพทางอากาศดว้ยความรวดเร็วและต่อเน่ือง 
 ง การนาํรูปถ่ายทางอากาศท่ีไดม้าทั้งหมดมาเกบ็รักษาอยา่งเป็นระบบ 
8. ดาวเทยีมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยมช่ืีอว่าอะไร 
 ก ดาวเทียมไทยโชต 
 ข ดาวเทียมควิกเบิร์ด 
 ค ดาวเทียมไอโคนอส 
 ง ดาวเทียมจีโออาย–1 
9. แผนที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ยกเว้น ข้อใด 
 ก ช่วยในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 
 ข ช่วยในการเลือกเสน้ทางในการเดินทาง 
 ค ช่วยใหท้ราบตาํแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีต่าง ๆ 
 ง ช่วยในการวางแผนและการตดัสินใจในดา้นธุรกิจ 
10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของภาพจากดาวเทียมท่ีใช้ในงานด้านป่าไม้ 
 ก วางผงัเมือง 
 ข วางแผนการใชท่ี้ดิน 
 ค พฒันาสาธารณูปโภค 
 ง ประเมินความเสียหายจากไฟป่า 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์ 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

1. ข้อใดไม่ใช่ คุณสมบัติของแผนท่ีอ้างองิ 
 ก ใชส้าํหรับทาํแผนท่ีชนิดอ่ืน 
 ข มีแผนท่ีหลายชนิดอยูร่วมกนั 
 ค แสดงลกัษณะของพ้ืนผิวโลก 
 ง บอกตาํแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีต่าง ๆ 
2. ถ้านักเรียนเดินทางไปท่องเที่ยวควรจะเลอืกใช้แผนที่ชนิดใด 
 ก แผนท่ีรัฐกิจ 
 ข แผนท่ีอา้งอิง 
 ค แผนท่ีทางหลวง 
 ง แผนท่ีภูมิประเทศ 
3. แผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่มีลกัษณะอย่างไร 
 ก มีมาตราส่วนใหญ่กวา่ 1:600,000 
 ข แสดงรายละเอียดไดเ้ฉพาะท่ีสาํคญั 
 ค แสดงส่ิงต่าง ๆ ในเขตอาํเภอไดล้ะเอียด 
 ง มีมาตราส่วนระหวา่ง 1:5,000 ถึง 1:500,000 
4. ทิศเหนือจริงในแผนท่ีชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร ใช้สัญลกัษณ์รูปอะไรแสดงอยู่ที่ปลายเส้นแนว
 ทิศเหนือ 
 ก ดาว 
 ข วงกลมสีดาํ 
 ค ปลายลูกศรคร่ึงซีก 
 ง ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
5. ข้อใดอ่านค่ามุมแบริงได้ถูกต้อง 
 ก มุมแบริงเหนือ 75 องศาใต ้
 ข มุมแบริงใต ้135 องศาตะวนัออก 
 ค มุมแบริงตะวนัออก 75 องศาเหนือ 
 ง มุมแบริงเหนือ 75 องศาตะวนัออก 
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6. ถ้าวดัระยะทางในแผนท่ีมาตราส่วน 1:2,000,000 ได้ 4.5 เซนตเิมตร ระยะทางจริงบนพืน้ผวิโลกจะ
 เป็นเท่าไร 
 ก 50 กิโลเมตร 
 ข 70 กิโลเมตร 
 ค 90 กิโลเมตร 
 ง 110 กิโลเมตร 

7.    ใช้แทนอะไรในแผนที่ 
 ก พื้นท่ีชุ่มนํ้ า 
 ข พื้นท่ีป่าไม ้
 ค พื้นท่ีเพาะปลูก 
 ง ทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทราย 
8. เส้นช้ันความสูงบริเวณพืน้ที่ท่ีลาดเว้าจะมลีกัษณะเป็นอย่างไร 
 ก เรียงชิดกนัมาก 
 ข เรียงเป็นวงซอ้นกนัข้ึนไป 
 ค เรียงห่างกนับริเวณยอดและชิดกนับริเวณฐาน 
 ง เรียงชิดกนับริเวณยอดและห่างกนับริเวณฐาน 
9. รูปถ่ายทางอากาศควรมแีนวซ้อนทับกนัอย่างไร 
 ก แนวตั้งซอ้นทบักนัร้อยละ 20 
 ข แนวนอนซอ้นทบักนัร้อยละ 60 
 ค แนวนอนซอ้นทบักนัร้อยละ 60 และแนวตั้งร้อยละ 20 
 ง แนวนอนซอ้นทบักนัร้อยละ 20 และแนวตั้งร้อยละ 60 
10. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้จากภาพจากดาวเทียมในด้านการเกษตร 
 ก การวางผงัเมืองใหม่ 
 ข การวางแผนการใชท่ี้ดิน 
 ค การประเมินความเสียหายจากอุทกภยั 
 ง การติดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูประเทศ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวปียุโรป 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ทะเลใดเป็นแนวแบ่งทวปียุโรป เอเชีย และแอฟริกา 
 ก ทะเลดาํ 
 ข ทะเลเหนือ 
 ค ทะเลแคสเปียน 
 ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
2. บริเวณใดของทวปียุโรปมปีระชากรหนาแน่นมากท่ีสุด 
 ก ชายฝ่ังฟยอร์ด 
 ข ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าไรน์ 
 ค คาบสมุทรบอลข่าน 
 ง ท่ีราบสูงมาซีฟซองตราล 
3. ลมชนิดใดมอีทิธิพลต่อภูมอิากาศของทวีปยุโรป 
 ก ลมประจาํตะวนัตก 
 ข ลมประจาํตะวนัออก 
 ค ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 ง ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4. เขตภูมอิากาศเขตใดไม่มี ในทวปียุโรป 
 ก ก่ึงขั้วโลก 
 ข ป่าฝนเขตร้อน 
 ค ทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทราย 
 ง ภาคพ้ืนสมุทรชายฝ่ังตะวนัตก 
5. ประเทศฝร่ังเศสมลีกัษณะภูมอิากาศแบบใดท่ีทําให้ปลูกองุ่นได้ดีท่ีสุด 
 ก ทุนดรา 
 ข อบอุ่นช้ืน 
 ค เมดิเตอร์เรเนียน 
 ง ภาคพ้ืนสมุทรชายฝ่ังตะวนัตก 
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6. ลกัษณะดินในเขตที่สูงของทวปียุโรปเหมาะแก่การทําอาชีพอะไรมากท่ีสุด 
 ก การทาํป่าไม ้
 ข การเล้ียงสตัว ์
 ค การเพาะปลูก 
 ง การทาํเหมืองแร่ 
7. ประเทศใดมีประชากรอยู่ในกลุ่มแอลไพน์ 
 ก กรีซ 
 ข โปรตุเกส 
 ค ออสเตรีย 
 ง เดนมาร์ก 
8. ข้อใดคอืตระกลูภาษาที่นิยมใช้ในทวปียุโรป 
 ก เซมิติก 
 ข อลัเทอิก 
 ค อินโด–อิหร่าน 
 ง อินโด–ยโูรเปียน 
9. บริเวณใดเป็นพืน้ที่ท่ีมกีารเลีย้งโคและแกะเป็นอาชีพหลกัอย่างหน่ึงของประชากร 
 ก ยเูครน 
 ข เยอรมนี 
 ค โปรตุเกส 
 ง ฟินแลนด ์
10. ทะเลเหนือและทะเลแคสเปียนเป็นบริเวณท่ีมแีร่ชนิดใดมากท่ีสุด 
 ก เหลก็ 
 ข ถ่านหิน 
 ค บอ็กไซต ์
 ง นํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวปียุโรป 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ข้อใดไม่ใช่ ลกัษณะท่ีตั้งทางภูมศิาสตร์ของทวปียุโรป 
 ก พื้นท่ีทั้งหมดตั้งอยูใ่นซีกโลกเหนือ 
 ข พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตภมิูอากาศอบอุ่น 
 ค ประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูท่างตะวนัออกของกรีนิช 
 ง อาณาเขตทางทิศตะวนัตกติดต่อกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
2. ภาคพืน้ทวปียุโรปและแอฟริกาท่ีอยู่ใกล้กนัมากท่ีสุดมีน่านนํา้อะไรกั้นอยู่ 
 ก คลองสุเอซ 
 ข ช่องแคบองักฤษ 
 ค ช่องแคบเมสซีนา 
 ง ช่องแคบยบิรอลตาร์ 
3. ภูมภิาคใดของทวปียุโรปอยู่ในเขตภูเขาหินใหม่ 
 ก ยโุรปใต ้
 ข ยโุรปเหนือ 
 ค ยโุรปตะวนัตก 
 ง ยโุรปตะวนัออก 
4. อทิธิพลลมประจําตะวนัตกทําให้ภูมิภาคใดของทวปียุโรปมฝีนตกตลอดปี 
 ก ยโุรปใต ้
 ข ยโุรปเหนือ 
 ค ยโุรปตะวนัตก 
 ง ยโุรปตะวนัออก 
5. บริเวณใดเป็นแหล่งท่ีมปีลาชุกชุมเหมาะแก่การประมงมากท่ีสุด 
 ก อ่าวบิสเคย ์
 ข ทะเลบอลติก 
 ค ดอกเกอร์แบงก ์
 ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
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6. ในเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนของทวปียุโรปปลูกพชืผลชนิดใดมาก 
 ก ผลไม ้
 ข ขา้วสาลี 
 ค ตน้แฟลกซ์ 
 ง หญา้เล้ียงสตัว ์
7. ประเทศอะไรผลตินํา้มนัและก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งทะเลดํา 
 ก นอร์เวย ์
 ข เยอรมนี 
 ค โรมาเนีย 
 ง เดนมาร์ก 
8. ชาตพินัธ์ุดั้งเดมิของทวปียุโรปกลุ่มใดท่ีมรูีปร่างสูงใหญ่ ผวิเนียน ผมสีทอง นัยน์ตาสีฟ้า 
 ก นอร์ดิก 
 ข แอลไพน ์
 ค สแกนดิเนเวีย 
 ง เมดิเตอร์เรเนียน 
9. สินค้าเข้าที่สําคญัของประเทศในทวปียุโรปได้แก่สินค้าประเภทใด 
 ก อาหาร 
 ข เคมีภณัฑ ์
 ค เคร่ืองจกัร 
 ง อุปกรณ์ไฟฟ้า 
10. เมืองใดเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟในทวีปยุโรป 
 ก วอร์ซอ–เจนีวา 
 ข ปารีส–ลอนดอน 
 ค มาร์แซย–์เบอร์ลิน 
 ง เวยีนนา–เยอตาบอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 2    119 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวปีแอฟริกา 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

1. แหลมใดต่อไปนีอ้ยู่ทางทิศใต้สุดของทวปีแอฟริกา 
 ก แหลมบง 
 ข แหลมกู๊ดโฮป 
 ค แหลมอะกะลสั 
 ง แหลมราสฮาฟนู 
2. ลกัษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ของทวปีแอฟริกาเป็นเช่นไร 
 ก ท่ีราบ 
 ข ท่ีราบสูง 
 ค ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า 
 ง ภูเขาสูงและธารนํ้าแขง็ 
3. แหล่งแร่ทองคาํที่สําคญัท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างแม่นํา้ใดในทวปีแอฟริกา 
 ก แม่นํ้าไนลแ์ละแม่นํ้ าคองโก 
 ข แม่นํ้าไนลแ์ละแม่นํ้ าไนเจอร์ 
 ค แม่นํ้าวาลและแม่นํ้ าออเรนจ ์
 ง แม่นํ้าวาลและแม่นํ้ าลิมโปโป 
4. บริเวณชายฝ่ังตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแอฟริกาใต้มลีกัษณะภูมอิากาศแบบใด 
 ก อบอุ่นช้ืน 
 ข ป่าฝนเขตร้อน 
 ค ทุ่งหญา้สะวนันา 
 ง เมดิเตอร์เรเนียน 
5. บริเวณใดมปีริมาณฝนน้อยกว่า 250 มลิลเิมตรต่อปี 
 ก เดอะแรนด ์
 ข ท่ีราบสูงกินี 
 ค ทะเลทรายนามิบ 
 ง ท่ีราบสูงเอธิโอเปีย 
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6. ประเทศใดเป็นแหล่งผลติแร่เพชรมากที่สุดแห่งหน่ึงของทวปีแอฟริกา 
 ก กินี 
 ข อียิปต ์
 ค คองโก 
 ง โมซมับิก 
7. บริเวณใดมปีระชากรหนาแน่นที่สุดในทวปีแอฟริกา 
 ก ลุ่มนํ้ าคองโก 
 ข ชายฝ่ังอ่าวกินี 
 ค ทะเลทรายสะฮารา 
 ง ท่ีราบสูงเอธิโอเปีย 
8. ชนผวิขาวท่ีเป็นเผ่าพนัธ์ุดั้งเดมิของทวปีแอฟริกาคือชนเผ่าใด 
 ก วาตูซี 
 ข เบอร์เบอร์ 
 ค มองโกลอยด ์
 ง เมดิเตอร์เรเนียน 
9. พชืชนิดใดนิยมปลูกกนัมากในบริเวณชายฝ่ังแอฟริกาตะวนัออกและลุ่มนํา้คองโก 
 ก ชา 
 ข โกโก ้
 ค ขา้วฟ่าง 
 ง อินทผลมั 
10. แม่นํา้ใดในทวปีแอฟริกาที่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งมากท่ีสุด 
 ก แม่นํ้าไนล ์
 ข แม่นํ้าคองโก 
 ค แม่นํ้าไนเจอร์ 
 ง แม่นํ้าแซมบีซี 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวปีแอฟริกา 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

1. แม่นํา้สายใดยาวที่สุดในทวปีแอฟริกาและยาวที่สุดในโลก 
 ก แม่นํ้าไนล ์
 ข แม่นํ้าคองโก 
 ค แม่นํ้าไนเจอร์ 
 ง แม่นํ้าแซมบีซี 
2. ดินแดนใดอยู่ใต้สุดของทวปีแอฟริกา 
 ก แหลมบง 
 ข แหลมเวิร์ด 
 ค แหลมอะกะลสั 
 ง แหลมราสฮาฟนู 
3. ที่ราบสูงอะไรอยู่ทางด้านตะวันออกของทวปีแอฟริกา 
 ก ท่ีราบสูงกินี 
 ข ท่ีราบสูงจอส 
 ค ท่ีราบสูงแคเมอรูน 
 ง ท่ีราบสูงเอธิโอเปีย 
4. เพราะเหตุใดบริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของทางตอนใต้ในทวปีแอฟริกาจึงเกดิลกัษณะภูมิประเทศแบบ
 ทะเลทราย 
 ก การตดัไมท้าํลายป่า 
 ข การเกิดแนวพดัสอบของลม 
 ค การไดรั้บอิทธิพลจากกระแสนํ้าเยน็ 
 ง การเกิดปรากฏการณ์นํ้าเกิด–นํ้าตาย 
5. บริเวณใดมภูีมิอากาศเหมือนกบับริเวณชายฝ่ังทางตอนเหนือของประเทศโมร็อกโกและตูนิเซีย 
 ก ทางตอนใตข้องประเทศคองโก 
 ข ทางตอนใตข้องประเทศไนจีเรีย 
 ค ทางตอนกลางของประเทศซูดาน 
 ง ทางตอนใตข้องประเทศแอฟริกาใต ้
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6. บริเวณใดของทวปีแอฟริกามีภูมอิากาศคล้ายคลงึกนัมากที่สุด 
 ก ชายฝ่ังอ่าวกินี–แหลมกู๊ดโฮป 
 ข ลุ่มนํ้ าคองโก–ชายฝ่ังบาร์บารี 
 ค ชายฝ่ังบาร์บารี–แหลมกู๊ดโฮป 
 ง ทะเลทรายสะฮารา–เกาะมาดากสัการ์ 
7. พชืเศรษฐกจิสําคญัของทวปีแอฟริกาท่ีปลูกมากบริเวณลุ่มนํา้คองโกคืออะไร 
 ก ฝ้าย 
 ข โกโก ้
 ค ขา้วฟ่าง 
 ง ขา้วสาลี 
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัการเพาะปลูกของทวปีแอฟริกา 
 ก เพาะปลูกแบบไร่นาขนาดใหญ่ 
 ข ผลิตผลไม่เพียงพอกบัการบริโภค 
 ค มีพืชเพาะปลูกท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั 
 ง ใชเ้ทคโนโลยเีจริญกา้วหนา้ในการเพาะปลูก 
9. ตอนเหนือของทะเลทรายสะฮารามแีหล่งแร่ชนิดใด 
 ก เหลก็ 
 ข ทองคาํ 
 ค ถ่านหิน 
 ง นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
10. บริเวณใดของทวปีแอฟริกามีอุปสรรคในการสร้างทางรถยนต์และทางรถไฟมากที่สุด 
 ก ชายฝ่ังตะวนัตกและภาคใต ้
 ข ชายฝ่ังบาร์บารีและทะเลแดง 
 ค ทะเลทรายสะฮาราและลุ่มนํ้ าคองโก 
 ง ชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใต ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในทวปียุโรปและแอฟริกา 
 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ประเทศต่าง ๆ ในทวปียุโรปมีการใช้นาลมเพือ่แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในข้อใด 
 ก ดินเส่ือมโทรม 
 ข แหล่งนํ้ าเป็นพษิ 
 ค ขาดแคลนพลงังาน 
 ง สภาวะอากาศเปล่ียนแปลง 
2. ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบท่ีเกดิจากฝนกรดในทวีปยุโรป 
 ก นํ้าท่วมหนกั 
 ข ป่าไมถู้กทาํลาย 
 ค ทะเลสาบเป็นพิษ 
 ง สภาพดินเส่ือมโทรม 
3. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาท่ีประสบกบัภาวะภยัแล้งอย่างรุนแรง 
 ก กินี 
 ข เคนยา 
 ค แคเมอรูน 
 ง แอฟริกาใต ้
4. การลดลงของหิมะบนยอดเขาคลิมินัจาโรส่งผลกระทบต่อประเทศแทนซาเนียอย่างไร 
 ก นํ้าท่วมหนกั 
 ข เกิดความแหง้แลง้ 
 ค ระดบันํ้าในแม่นํ้ าลดลง 
 ง ร้อนจดัเพราะขาดหิมะใหค้วามเยน็ 
5. บริเวณใดในทวปีแอฟริกาที่ประสบกบัปัญหาพืน้ท่ีทะเลทรายขยายตัว 
 ก เขตซาเฮล 
 ข เมานตเ์คนยา 
 ค ทะเลสาบชาด 
 ง ยอดเขาคิลิมนัจาโร 
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6. เขื่อนอสัวานในประเทศอยิีปต์สร้างขึน้มาเพือ่จุดประสงค์ใด 
 ก เพ่ือป้องกนัปัญหาภยัแลง้และนํ้ าท่วม 
 ข เพ่ือสร้างแหล่งนํ้ าไวส้าํหรับทาํการประมง 
 ค เพ่ือป้องกนัดินตะกอนมาทบัถมกนัมากเกินไป 
 ง เพ่ือเป็นส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมของประเทศ 
7. ข้อใดเป็นส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมที่มคีวามเกีย่วข้องกบัวถีิการดํารงชีวติของคนยุโรปโดยตรง 
 ก การจ่ายค่าภาษีพลงังาน 
 ข การปลูกขา้วบาร์เลยท์นแลง้ 
 ค การเลือกใชข้วดนํ้ าท่ีผลิตจากขา้วโพด 
 ง การไม่ใชไ้ฟฟ้าในการไล่ชา้งออกจากเขตเพาะปลูก 
8. ข้อตกลงที่ได้จากการประชุมเร่ืองโลกร้อนเมือ่ พ.ศ. 2552 คอืข้อตกลงใด 
 ก ขอ้ตกลงเกียวโต 
 ข ขอ้ตกลงเมก็ซิโก 
 ค ขอ้ตกลงเดนมาร์ก 
 ง ขอ้ตกลงโคเปนเฮเกน 
9. บ้านขุนสมุทรจีน จังหวดัสมุทรปราการของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างไร 
 ก ประสบกบัภยัแลง้ 
 ข เกิดโรคระบาดในนาขา้ว 
 ค ชายฝ่ังถูกกดัเซาะอยา่งหนกั 
 ง ถูกพายไุตฝุ้่ นพดัอยา่งรุนแรง 
10. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของยุโรปส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร 
 ก ทาํใหไ้ทยมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 
 ข ทาํใหไ้ทยส่งออกสินคา้ไดย้ากข้ึน 
 ค ทาํใหไ้ทยไดลิ้ขสิทธ์ิสินคา้จากยโุรปมากข้ึน 
 ง ทาํใหไ้ทยถูกกีดกนัทางการคา้จากสหรัฐอเมริกา 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในทวปียุโรปและแอฟริกา 
 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ประเทศในแถบสแกนดิเนเวยีได้รับผลกระทบจากฝนกรดอย่างไร 
 ก สตัวเ์ล้ียงลม้ตาย 
 ข ทะเลสาบเป็นพิษ 
 ค โบราณสถานถูกทาํลาย 
 ง พื้นท่ีป่าไม ้1 ใน 3 ถูกทาํลาย 
2. ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบท่ีเกดิจากปัญหาภาวะโลกร้อนในทวปียุโรป 
 ก คล่ืนความร้อน 
 ข พื้นท่ีทะเลทรายขยายตวั 
 ค นํ้าแขง็บนเทือกเขาละลาย 
 ง ชายฝ่ังทะเลถูกกดัเซาะมากข้ึน 
3. การลดลงของธารนํา้แข็งบนเมานต์เคนยาส่งผลอย่างไรต่อประเทศเคนยา 
 ก นํ้าในแม่นํ้าเหือดแหง้ 
 ข เกิดนํ้าท่วมอยา่งรุนแรง 
 ค ภาวะภยัแลง้และขาดแคลนนํ้ าลดลง 
 ง แนวชายฝ่ังถูกกดัเซาะจนกลายเป็นฟยอร์ด 
4. ภาษีคาร์บอนมีจุดประสงค์เพือ่อะไร 
 ก เพ่ือใหภ้าคอุตสาหกรรมผลิตสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
 ข เพ่ือใหป้ระเทศอุตสาหกรรมหนัมาใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ 
 ค เพ่ือใหภ้าคอุตสาหกรรมผลิตสินคา้ท่ีใชต้น้ทุนการผลิตตํ่า 
 ง เพ่ือใหป้ระเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
5. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาเป็นผู้ริเร่ิมพฒันาข้าวบาร์เลย์ทนแล้ง 
 ก เคนยา 
 ข แอลจีเรีย 
 ค โมร็อกโก 
 ง แอฟริกาใต ้
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6. ระเบียบใดกาํหนดขึน้เพือ่จํากดัสินค้าท่ีมีการผลติท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม 
 ก RoHS 
 ข WEEE 
 ค REACH 
 ง Eco-design 
7. ข้อใดเป็นเป้าหมายของสหภาพยุโรปหลงัจากการประชุมเร่ืองภาวะโลกร้อนใน พ.ศ. 2552 
 ก เพ่ิมประเทศสมาชิกใหม้ากข้ึนเป็น 30 ประเทศ 
 ข เพ่ิมภาษีพลงังานในกลุ่มประเทศแถบยโุรปตะวนัออก 
 ค ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หไ้ดถึ้งร้อยละ 30 
 ง ลดเงินสนบัสนุนในการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ประเทศดอ้ยพฒันา 
8. เพราะเหตุใดทวปีแอฟริกายงัคงต้องรับความช่วยเหลอืจากนานาชาติในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 ก เพราะมีปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง 
 ข เพราะมีประเทศท่ีไม่รับพิธีสารเกียวโตอยูม่าก 
 ค เพราะประชากรท่ีมีความรู้และใหค้วามร่วมมือมีนอ้ย 
 ง เพราะประเทศมหาอาํนาจตอ้งการทรัพยากรจากทวีปแอฟริกา 
9. ข้อใดกล่าวถึงผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากภาวะโลกร้อนได้ถูกต้อง 
 ก ใน พ.ศ. 2550 เกิดพายหุมุนมากกวา่ 10 ลูก 
 ข เกิดภยัแลง้อยา่งมากบริเวณภาคเหนือใน พ.ศ. 2547 
 ค แมลงวนัทองระบาดหนกัในพ้ืนท่ีสวนมะม่วงทางภาคกลาง 
 ง พายไุตฝุ้่ นทุเรียนสร้างความเสียหายใหแ้ก่ประเทศไทยมากท่ีสุด 
10. ระเบียบ WEEE และ RoHS ส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทย 
 ก ประเทศไทยลดการใชพ้ลงังานไดม้ากข้ึน 
 ข สินคา้ท่ีเป็นอนัตรายเขา้ประเทศไทยมากข้ึน 
 ค ประเทศไทยไดเ้ปรียบเร่ืองการส่งออกมากข้ึน 
 ง ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อประเทศไทย 
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ตอนท่ี 3.5 
แบบทดสอบกลางภาค 

 

ด้านความรู้ 
 

ตอนท่ี 1 เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ข้อใดต่อไปนีก้ล่าวถึงแผนท่ีได้ถูกต้อง 
 ก ส่ือท่ีเป็นแผน่กระดาษ 
 ข ส่ือท่ีมีรูปภาพและสีสนัสวยงาม 
 ค ส่ือท่ีถ่ายทอดขอ้มลูของโลกในรูปของกราฟิก 
 ง ส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดขอ้มลูของโลกไดเ้ท่ากบัขนาดจริง 
2. ข้อใดแบ่งชนิดของแผนท่ีตามลกัษณะการใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ก แผนท่ีอา้งอิง แผนท่ีเฉพาะเร่ือง แผนท่ีเล่ม 
 ข แผนท่ีอา้งอิง แผนท่ีภมิูประเทศ แผนท่ีเล่ม 
 ค แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีรัฐกิจ แผนท่ีอา้งอิง 
 ง แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีเฉพาะเร่ือง แผนท่ีอา้งอิง 
3. ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปต่างจังหวดั ควรเลอืกใช้แผนทีช่นิดใดมาใช้ประกอบการเดนิทาง 
 ก แผนท่ีธรณีวทิยา 
 ข แผนท่ีภูมิประเทศ 
 ค แผนท่ีมาตราส่วนขนาดเลก็ 
 ง แผนท่ีแสดงเส้นทางคมนาคม 
4. มาตราส่วนในข้อใดใช้ในการทําแผนท่ีชนิดมาตราส่วนขนาดกลางได้ 
 ก 1:1,000 
 ข 1:10,000 
 ค 1:100,000 
 ง 1:1,000,000 
5. แผนที่ท่ีแสดงลกัษณะของพืน้ท่ีในประเทศสหราชอาณาจักรควรมช่ืีอแผนที่ว่าอะไร 
 ก แผนท่ีท่องเท่ียวประเทศสหราชอาณาจกัร 
 ข แผนท่ีภูมิประเทศประเทศสหราชอาณาจกัร 
 ค แผนท่ีเสน้ทางคมนาคมประเทศสหราชอาณาจกัร 
 ง แผนท่ีแสดงเขตการปกครองของประเทศสหราชอาณาจกัร 
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6. ตวัอกัษรในข้อใดคอืตัวอกัษรท่ีอยู่ปลายแนวเส้นทิศเหนือกริดในแผนท่ี 
 ก GD 
 ข GN 
 ค MD 
 ง MN 
7. ทิศทาง AB เบนจากทิศเหนือไปทางตะวันออกเป็นมุม 35 องศา สามารถอ่านค่ามุมแบริงได้อย่างไร 
 ก มุมแบริงเหนือ 35 องศาตะวนัออก 
 ข มุมแบริงเหนือ 55 องศาตะวนัออก 
 ค มุมแบริงตะวนัออก 35 องศาเหนือ 
 ง มุมแบริงตะวนัออก 55 องศาเหนือ 
8. มุมท่ีวดัจากทิศเหนือไปตามเข็มนาฬิกายงัทิศทางเป้าหมาย มค่ีามุมไม่เกนิ 360 องศา คอืมุมใด 
 ก มุมกลบั 
 ข มุมแบริง 
 ค มุมแอซิมทั 
 ง มุมแม่เหลก็ 
9. มาตราส่วนเส้นดังต่อไปนี ้ตรงกบัมาตราส่วนแบบเศษส่วนข้อใด 

 
 ก 1:5,000 
 ข 1:50,000 
 ค 1:500,000 
 ง 1:5,000,000 
10. แผนที่มาตราส่วน 1:25,000 ถ้าวดัระยะทางในแผนท่ีได้ 12 เซนติเมตร ระยะทางจริงบนพืน้ผวิโลก
 จะเป็นเท่าไร 
 ก 1 กิโลเมตร 
 ข 2 กิโลเมตร 
 ค 3 กิโลเมตร 
 ง 4 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 กม.
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11. หมายถึงท่ีตั้งของอะไร 
 

 ก วดั 
 ข จงัหวดั 
 ค โรงเรียน 
 ง เมืองหลวง 
12. ข้อมูลในแผนท่ีข้อใดต้องแสดงด้วยสัญลกัษณ์ที่เป็นพืน้ที ่
 ก ทางนํ้ า 
 ข ทะเลสาบ 
 ค ทางรถไฟ 
 ง ท่อก๊าซขนาดใหญ่ 
13. สีนํา้ตาลใช้แทนส่ิงใดในแผนท่ี 
 ก ถนน 
 ข โรงเรียน 
 ค เสน้ชั้นความสูง 
 ง พื้นท่ีการเกษตร 
14. ในบริเวณที่มีลกัษณะภูมปิระเทศเป็นหน้าผาชัน ลกัษณะของเส้นช้ันความสูงจะเป็นอย่างไร 
 ก มีเพียงเส้นเดียว 
 ข มีเส้นเรียงอยูห่่างกนัมาก 
 ค มีเส้นท่ีเรียงชิดกนัเฉพาะบริเวณยอด 
 ง มีเส้นท่ีเรียงชิดกนัมากหรือซอ้นทบักนัเป็นเส้นเดียว 
15. ในบริเวณทีเ่ป็นไหล่ทวปี ควรใช้แถบสีใดแทนในแผนท่ี 
 ก สีฟ้าแก่ 
 ข สีฟ้าอ่อน 
 ค สีนํ้าเงินแก่ 
 ง สีนํ้าเงินอ่อน 
16. นักธุรกจิมีความจําเป็นต้องใช้แผนท่ีในการวางแผนและตดัสินใจในเร่ืองใดมากที่สุด 
 ก คน้หาแหล่งวตัถุดิบ 
 ข บริหารจดัการองคก์ร 
 ค จดัทาํฐานขอ้มลูของบริษทั 
 ง วิเคราะห์ความเส่ียงในการลงทุน 
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17. รูปถ่ายทางอากาศมีประโยชน์ในการทําแผนท่ีและสํารวจในด้านต่าง ๆ ยกเว้น ข้อใด 
 ก ชีววิทยา 
 ข ธรณีวิทยา 
 ค อุตุนิยมวิทยา 
 ง ทรัพยากรธรรมชาติ 
18. รูปถ่ายทางอากาศแต่ละภาพ เมือ่นํามาต่อกนัจะต้องให้ซ้อนทับกนัประมาณร้อยละเท่าไร 
 ก 10–20 
 ข 20–30 
 ค 30–40 
 ง 40–50 
19. ดาวเทียมไทยโชตเป็นดาวเทียมท่ีใช้ประโยชน์ในด้านใด 
 ก การส่ือสาร 
 ข การคมนาคม 
 ค การสาํรวจทรัพยากร 
 ง การเรียนการสอนในโรงเรียน 
20. ถ้านักเรียนต้องการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีทางการเกษตร นักเรียนจะ
 เลอืกเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดมาช่วยในการทํางาน 
 ก เขม็ทิศ 
 ข แผนท่ีเล่ม 
 ค รูปถ่ายทางอากาศ 
 ง ภาพจากดาวเทียม 
21. คาบสมุทรในข้อใดไม่ได้ อยู่ทางทิศใต้ของทวปียุโรป 
 ก คาบสมุทรไอบีเรีย 
 ข คาบสมุทรไครเมีย 
 ค คาบสมุทรบอลข่าน 
 ง คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 
22. ข้อใดคอืแนวพรมแดนทางธรรมชาตท่ีิช่วยกั้นเขตแดนระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย 
 ก เทือกเขาอูรัล 
 ข แม่นํ้าวอลกา 
 ค แหลมนอร์ทเคป 
 ง ช่องแคบยบิรอลตาร์ 
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23. ทวปียุโรปตั้งอยู่ระหว่างละติจูดในข้อใด 
 ก 36 องศา 1 ลิปดาเหนือ กบั 71 องศา 10 ลิปดาเหนือ 
 ข 36 องศา 1 ลิปดาเหนือ กบั 72 องศา 10 ลิปดาเหนือ 
 ค 37 องศา 1 ลิปดาเหนือ กบั 71 องศา 10 ลิปดาเหนือ 
 ง 37 องศา 1 ลิปดาเหนือ กบั 72 องศา 10 ลิปดาเหนือ 
24. ชายฝ่ังทะเลมีลกัษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวขนาดเลก็และมีนํา้ลกึพบได้ในประเทศใด 
 ก กรีซ 
 ข อิตาลี 
 ค นอร์เวย ์
 ง โปรตุเกส 
25. พืน้ที่ชายฝ่ังทะเลของประเทศฟินแลนด์มลีกัษณะภูมปิระเทศแบบที่ราบใหญ่ท่ีประกอบด้วยเปลอืก
 โลกยุคหินเก่ามีช่ือเรียกว่าอะไร 
 ก ฟยอร์ด 
 ข ยบิรอลตาร์ 
 ค บอลติกชีลด ์
 ง คาบสมุทรบอลข่าน 
26. ที่ราบสูงโบฮีเมยีอยู่ระหว่างเขตแดนของประเทศใดในเขตที่ราบสูงตอนกลางของทวปียุโรป 
 ก โปรตุเกสกบัสเปน 
 ข เยอรมนี โปรตุเกส และสเปน 
 ค โปรตุเกส สาธารณรัฐเช็ก และสเปน 
 ง เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐสโลวกั 
27. ยอดเขามงบลอ็งเป็นยอดเขาทีสู่งท่ีสุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนเทือกเขาใด 
 ก เทือกเขาแอลป์ 
 ข เทือกเขาพิเรนีส 
 ค เทือกเขาคอเคซสั 
 ง เทือกเขาแอเพนไนน์ 
28. กระแสนํา้อุ่นที่ส่งผลต่อภูมิอากาศของทวปียุโรปเรียกว่าอะไร 
 ก กระแสนํ้าอุ่นอาร์กติก 
 ข กระแสนํ้าอุ่นแอตแลนติก 
 ค กระแสนํ้าอุ่นแอตแลนติกใต ้
 ง กระแสนํ้าอุ่นแอตแลนติกเหนือ 
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29. ประเทศสหราชอาณาจักรมลีกัษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ตดิกบัมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
 ทําให้ประเทศนีม้ลีกัษณะภูมอิากาศเป็นอย่างไร 
 ก ทุนดรา 
 ข อบอุ่นช้ืน 
 ค อบอุ่นช้ืนภาคพ้ืนทวีป 
 ง ภาคพ้ืนสมุทรชายฝ่ังตะวนัตก 
30. ภูมอิากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนทําให้ทวปียุโรปมีพชืพรรณธรรมชาตชินิดใดเด่นชัดมากท่ีสุด 
 ก สน 
  ข สเตปป์ 
 ค ตะไคร่นํ้า 
 ง คอร์กโอ๊ก 
31. ทวปียุโรปไม่มี ลกัษณะภูมอิากาศในข้อใด 
 ก ทุนดรา 
 ข อบอุ่นช้ืน 
 ค ทุ่งหญา้สะวนันา 
 ง ทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทราย 
32. แหล่งนํา้มันและก๊าซธรรมชาตท่ีิสําคญัมากท่ีสุดในทวปียุโรปอยู่ในบริเวณใด 
 ก ทะเลเหนือ 
 ข ทะเลบอลติก 
 ค ทะเลแคสเปียน 
 ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
33. ชาวยุโรปนําส่วนใดของปลาสเตอร์เจียนมาผลติเป็นสินค้าส่งออกท่ีมรีาคาแพงที่สุดในโลก 
 ก ไข่ปลา 
 ข เน้ือปลา 
 ค กระเพาะปลา 
 ง นํ้ามนัตบัปลา 
34. ประชากรในประเทศนอร์เวย์ สวเีดน และเดนมาร์ก จัดอยู่ในกลุ่มใด 
 ก นอร์ดิก 
 ข บอลติก 
 ค แอลไพน ์
 ง เมดิเตอร์เรเนียน 
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35. บริเวณยุโรปตอนกลางมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
 ก อากาศดี 
 ข พื้นท่ีกวา้งขวาง 
 ค มีดินและนํ้ าอุดมสมบูรณ์ 
 ง ประกอบไปดว้ยประเทศท่ีเจริญกา้วหนา้ 
36. ประเทศที่ปลูกข้าวสาลมีากท่ีสุดในทวปียุโรปคอืประเทศใด 
 ก อิตาลี 
 ข ยเูครน 
 ค ฝร่ังเศส 
 ง โปรตุเกส 
37. เขตดอกเกอร์แบงก์เป็นเขตสําคญัทางเศรษฐกจิประเภทใดในทวปียุโรป 
 ก อุตสาหกรรม 
 ข การท่องเท่ียว 
 ค การทาํประมง 
 ง การทาํเหมืองแร่ 
38. แหล่งครูินาและเยลวีาร์ทางตอนเหนือของประเทศสวเีดนเป็นแหล่งแร่ชนิดใด 
 ก เหลก็ 
 ข ถ่านหิน 
 ค บอ็กไซต ์
 ง นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
39. เมืองรอตเทอร์ดามเป็นเมืองท่ีมคีวามสําคญัทางเศรษฐกจิการค้าของทวปียุโรปในด้านใด 
 ก เป็นท่าเรือสาํคญั 
 ข เป็นแหล่งแร่สาํคญั 
 ค เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสาํคญั 
 ง เป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางรถไฟ 
40. ประเทศที่มีการคมนาคมทางรถไฟที่ดีที่สุดในยุโรปคอืประเทศใด 
 ก อิตาลี 
 ข ฝร่ังเศส 
 ค เยอรมนี 
 ง เนเธอร์แลนด ์
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ตอนท่ี 2 ตอบคาํถาม 
 

 1. ถา้นกัเรียนตอ้งเดินทางไกลเพ่ือไปสาํรวจเสน้ทางและลกัษณะพ้ืนท่ีในสถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย นกัเรียน
 จะนาํแผนท่ีชนิดใดบา้งติดตวัไป เพราะเหตุใด 
 แนวคาํตอบ             
  แผนท่ีท่ีควรนาํติดตัวไป เช่น แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีการท่องเท่ียว แผนท่ีเส้นทางคมนาคม เพราะ
 จะได้ศึกษาเส้นทางท่ีต้องการไปสาํรวจได้ง่ายขึน้        
                
                
 

 2. ถา้นกัเรียนตอ้งการท่ีจะไปอยูอ่าศยัในทวีปยโุรปและตอ้งการทาํการเพาะปลูกพร้อมทั้งเล้ียงสตัว์
 เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตผลสูงและเป็นสินคา้ท่ีสาํคญั นกัเรียนจะเลือกอยูใ่นประเทศใด เพราะเหตุใด 
 แนวคาํตอบ             
  ควรเลือกไปอยู่ประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากประเทศฝร่ังเศสมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบขนาดใหญ่ 
 มีแม่นํา้ไหลผ่าน ทาํให้มีดินอุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู อีกท้ังยงัอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีภูมิอากาศ
 อบอุ่นในช่วงฤดูหนาว มีปริมาณฝนปานกลาง ซ่ึงทาํให้พืชจาํพวกส้ม องุ่น มะกอกเจริญเติบโตได้ดี 
 นอกจากนีผ้ลองุ่นยงัสามารถนาํไปแปรรูปเป็นสินค้าชนิดอ่ืน ๆ เช่น ไวน์ เพ่ือเป็นสินค้าส่งออกได้อีกด้วย 
 นอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วในพืน้ท่ีประเทศฝร่ังเศสยังสามารถเลีย้งสัตว์ประเภทโคเนือ้ โคนม  
 ซ่ึงใช้เป็นสินค้าและเป็นอาหารสาํหรับบริโภคเอง และแกะ ซ่ึงสามารถตัดขนไปขายและผลิตเป็นเส้ือผ้าได้ 
                
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน คะแนน 
เตม็ ได้ 

ตอนท่ี 1   
ตอนท่ี 2   

รวม   
ลงช่ือ ผู้ประเมิน 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม              สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

รายการประเมนิ พฤติกรรมทีแ่สดงออก คะแนน หมายเหตุ 3 2 1 
1. มีวนัิย  1. มีการวางแผนการทาํงานและจดัระบบการทาํงาน    3 หมายถึง 

 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 อยา่งสมํ่าเสมอ 
2 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น  
 เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 นอ้ยคร้ัง  

 2. ทาํงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไว ้    
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อย หรือคุณภาพของงาน    

2. ใฝ่เรียนรู้  4. มีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้
 5. ชอบสนทนา ซกัถาม ฟัง หรืออา่นเพื่อใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มข้ึน    
 6. มีความสุขท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้

3. อยู่อย่างพอเพยีง  7. ใชจ่้ายทรัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน เส้ือผา้ ส่ิงของ อยา่งประหยดั    
 8. ใชน้ํ้ า ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า    
 9. มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม    

4. รักความเป็นไทย 10. ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
11. รู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตนและมีสมัมาคารวะ    
12. ร่วมกิจกรรมท่ีสาํคญัเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์    

5. รักชาติ ศาสน์  
    กษตัริย์ 

13. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษว์ฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
 ประเพณีไทย 

   

6. มีจติสาธารณะ 14. เสียสละ มีนํ้ าใจ รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผต่่อผูอ่ื้น    
15. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน    

7. มีความรับผดิชอบ 16. ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย
17. ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา    

8. ซ่ือสัตย์สุจริต 18. บนัทึกขอ้มูลตามความเป็นจริงและไม่ใชค้วามคิดเห็นของตนเอง
 ไปเก่ียวขอ้ง 
19. ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นวา่เป็นของตน    
20. เคารพหรือปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ กติกา หรือระเบียบของกลุ่ม 
 ท่ีกาํหนดไว ้

   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก, ดี 2 = พอใช ้ 1 = ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 3 2 1 
  

 
 
 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนรวม      
ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนน
เฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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ด้านทักษะ/กระบวนการ                สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

รายการประเมนิ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
คะแนน 

หมายเหตุ 3 2 1 
1. การส่ือสาร 1. ใชว้ิธีการส่ือสารในการนาํเสนอขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    3 หมายถึง 

 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 อยา่งสมํ่าเสมอ 
2 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น  
 เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 นอ้ยคร้ัง 

 2. เลือกรับขอ้มูลความรู้ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง    
2. การใช้เทคโนโลยี 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้

 ดว้ยตนเอง 
   

4. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
 เหมาะสมและมีคุณธรรม 

3. การคดิ  5. สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา    
 6. แปลความ ตีความ หรือขยายความของคาํ ขอ้ความ ภาพ และ
 สัญลกัษณ์ในเร่ืองท่ีศึกษา 

   

 7. วิเคราะห์หลกัการและนาํหลกัการไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    
4. การแก้ปัญหา  8. ตั้งคาํถามหรือตั้งสมมุติฐานต่อเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมีระบบ    

 9. รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากส่ือและ 
 แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

   

10. ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลความรู้ท่ีได้
 จากการเกบ็รวบรวม 

   

11. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์
 หรือแยกแยะเพื่อความสะดวกในการทดสอบสมมุติฐาน 
12. ทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็นหลกัการดว้ยภาษาของตนเองท่ีเขา้ใจ
 ง่าย 

   

13. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั    
5. กระบวนการกลุ่ม 14. มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม    

15. ร่วมกนัวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานกบัสมาชิกในกลุ่ม    
16. เป็นทั้งผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานกลุ่ม    
17. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบ    
18. ช่วยลดขอ้ขดัแยง้และแกปั้ญหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
19. สร้างสรรคผ์ลงานเสร็จทนัเวลาและมีคุณภาพ    
20. ภูมิใจและพึงพอใจในผลงานและการทาํงานกลุ่ม    

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก, ดี 2 = พอใช ้ 1 = ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 3 2 1 
  

 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนรวม      

ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนน
เฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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ตอนท่ี 3.6 
แบบทดสอบปลายภาค 

 

ด้านความรู้ 
 

ตอนท่ี 1 เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. อะไรเป็นแนวแบ่งทวปีแอฟริกาและยุโรปออกจากกนั 
 ก คลองสุเอซ 
 ข มหาสมุทรอินเดีย 
 ค ช่องแคบยบิรอลตาร์ 
 ง มหาสมุทรแอตแลนติก 
2. หมู่เกาะคะแนรีอยู่ทางทิศใดของทวีปแอฟริกา 
 ก ทิศใต ้
 ข ทิศเหนือ 
 ค ทิศตะวนัตก 
 ง ทิศตะวนัออก 
3. ที่ตั้งของทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่บนเขตศูนย์สูตรส่งผลต่อลกัษณะอะไรของทวปีมากท่ีสุด 
 ก ภมิูอากาศ 
 ข ภมิูประเทศ 
 ค ระบบเศรษฐกิจ 
 ง ระบบคมนาคมขนส่ง 
4. เนือ้ที่ 2 ใน 3 ของทวปีแอฟริกามลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นแบบใด 
 ก ภูเขา 
 ข ท่ีราบสูง 
 ค ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า 
 ง ชายฝ่ังทะเลและคาบสมุทร 
5. วติวอเตอร์สแรนด์เป็นแหล่งแร่ท่ีสําคญัของโลก มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร 
 ก ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า 
 ข ท่ีราบสูงหินเก่า 
 ค ท่ีราบสูงหินแกรนิต 
 ง แนวเทือกเขาสูงทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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6. เพราะเหตุใดบริเวณที่ราบลุ่มแม่นํา้คองโกจึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง 
 ก พื้นท่ีกวา้งใหญ่เกินไป 
 ข พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าดิบ 
 ค พื้นท่ีบางช่วงมีนํ้าท่วมขงั 
 ง พื้นท่ีเป็นดินทรายไม่เหมาะแก่การตั้งบา้นเรือน 
7. ข้อใดอธิบายลกัษณะภูมปิระเทศในเขตที่ราบสูงทางตะวันตกของทวปีแอฟริกาได้ถูกต้อง 
 ก เป็นท่ีราบสูง 
 ข เป็นแนวเทือกเขา 
 ค เป็นแนวชายฝ่ังทะเล 
 ง เป็นทะเลทรายกวา้งใหญ่ 
8. ปริมาณฝนที่น้อยกว่า 250 มิลลเิมตรต่อปีทําให้เขตท่ีราบสูงทางตะวนัตกมีลกัษณะภูมิอากาศแบบใด 
 ก อบอุ่นช้ืน 
 ข ทะเลทราย 
 ค ทุ่งหญา้สะวนันา 
 ง ทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทราย 
9. บริเวณใดในทวปีแอฟริกามลีกัษณะภูมอิากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเหมอืนในทวปียุโรป 
 ก ชายฝ่ังบาร์บารี 
 ข เกาะมาดากสัการ์ 
 ค ชายฝ่ังรอบอ่าวกินี 
 ง ภาคใตข้องประเทศโมซมับิก 
10. ทวปีแอฟริกาต้ังอยู่ในเขตร้อน แต่ในบริเวณชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือและตะวนัตกเฉียงใต้มอีากาศ
 ไม่ร้อนมากนัก มสีาเหตุมาจากอะไร 
 ก มีกระแสนํ้าอุ่นไหลผา่น 
 ข มีกระแสนํ้าเยน็ไหลผา่น 
 ค ไดรั้บอิทธิพลจากลมทะเล 
 ง ไดรั้บอิทธิพลจากขั้วโลกใต ้
11. พชืพรรณธรรมชาตใินข้อใดปรากฏในเขตภูมอิากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนของทวปีแอฟริกา 
 ก มะกอก 
 ข ไอโรโค 
 ค อินทผลมั 
 ง มะฮอกกานี 
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12. ประเทศต่าง ๆ ในทวปีแอฟริกาท่ีมแีม่นํา้สําคัญไหลผ่านได้สร้างเข่ือนขนาดใหญ่เพือ่นําพลงังานนํา้
 ไปใช้ในด้านใด 
 ก การเกษตร 
 ข การเล้ียงสตัว ์
 ค การป้องกนันํ้าท่วม 
 ง การผลิตกระแสไฟฟ้า 
13. แร่ชนิดใดพบได้มากในทวปีแอฟริกา 
 ก ดีบุก 
 ข ทองคาํ 
 ค โพแทช 
 ง แมงกานีส 
14. ลกัษณะเด่นของชนพืน้เมืองพวกผวิดําจะมลีักษณะเช่นไร 
  ก ผวิดาํ ผมดาํหยกิหยอ็ง 
 ข ผวิดาํ ผมดาํเหยยีดตรง 
 ค ตาดาํ ผิวดาํ ผมขาวหยกิหยอ็ง 
 ง ตาดาํ ผิวดาํ ผมทองหยกิหยอ็ง 
15. ชนเผ่าใดเป็นชนพืน้เมืองดั้งเดมิพวกผวิขาวในทวปีแอฟริกา 
 ก วาตูซี 
 ข นอร์ดิก 
 ค เบอร์เบอร์ 
 ง มองโกลอยด ์
16. ภาษาท่ีประเทศต่าง ๆ ในทวปีแอฟริกาได้มาจากประเทศเจ้าอาณานิคมในยุโรปจัดเป็นภาษาในกลุ่มใด 
 ก บนัตู 
 ข เฮาซา 
 ค ซูดาน 
 ง เซมิติก 
17. พชืเมืองร้อนท่ีปลูกมากที่สุดในทวปีแอฟริกาคอืพชืชนิดใด 
 ก ชา 
 ข โกโก ้
 ค กาแฟ 
 ง ถัว่ลิสง 
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18. ในทวีปแอฟริกา จํานวนสัตว์เลีย้งชนิดใดใช้วดัฐานะและความมีหน้ามีตาในสังคม 
 ก โค 
 ข อฐู 
 ค แกะ 
 ง แพะ 
19. ประเทศใดเป็นแหล่งผลติแร่ท่ีสําคญัท้ังแร่ทองคาํ เพชร ถ่านหิน มากที่สุดในทวปีแอฟริกา 
 ก อียิปต ์
 ข คองโก 
 ค ไนจีเรีย 
 ง แอฟริกาใต ้
20. เพราะเหตุใดการสร้างถนนและทางรถไฟในทวปีแอฟริกาจึงมคีวามยากลาํบาก 
 ก ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง 
 ข ประชาชนไม่มีความรู้ในการก่อสร้าง 
 ค ลกัษณะภมิูประเทศไม่เอ้ืออาํนวยต่อการก่อสร้าง 
 ง ไม่มีขอ้ใดถกูตอ้ง 
21. ในปัจจุบันทวปียุโรปมีการตดัไม้ทําลายป่าเพือ่นําไปใช้ประโยชน์ในด้านใด 
 ก การคา้ไม ้
 ข การทาํถ่าน 
 ค การล่าสตัวป่์า 
 ง การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
22. ประเทศต่าง ๆ ในทวปียุโรปใช้วธีิการใดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลงังาน 
 ก การใชก๊้าซชีวภาพ 
 ข การใชพ้ลงังานลม 
 ค การเลิกใชน้ํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
 ง การข้ึนราคานํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
23. เมืองในข้อใดต่อไปนีป้ระสบกบัภาวะนํา้ท่วมใน พ.ศ. 2545 ซ่ึงเกดิจากการตดัไม้ทําลายป่า 
 ก เดรสเดน ปราก ซาลซบู์ร์ก 
 ข เดรสเดน เวียนนา ฟรังคฟ์ร์ูท 
 ค เวยีนนา บูคาเรสต ์บราติสลาวา 
 ง เวยีนนา พอดกอรีตซา บราติสลาวา 
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24. ฝนกรดท่ีปรากฏในทวปียุโรปเกดิมาจากสาเหตุใด 
 ก การตดัไมท้าํลายป่า 
 ข การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 
 ค การละลายของหิมะบนเทือกเขาแอลป์ 
 ง การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของทัว่โลก 
25. แม่นํา้ใดในทวปียุโรปท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากคลืน่ความร้อนที่เกดิขึน้ 
 ก แม่นํ้าไรน ์
 ข แม่นํ้าดานูบ 
 ค แม่นํ้าวอลกา 
 ง แม่นํ้าเอลเบอ 
26. เพราะเหตุใดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของสหภาพยุโรปจึงไม่ ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร 
 ก นโยบายขาดความเขม้แขง็ 
 ข นโยบายไม่ไดรั้บการยอมรับ 
 ค นโยบายการจดัเก็บภาษีพลงังานลม้เหลว 
 ง นโยบายถูกผลประโยชน์จากผูมี้อาํนาจเขา้ครอบงาํ 
27. ทะเลสาบใดได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในทวปีแอฟริกามากที่สุด 
 ก ทะเลสาบยาซา 
 ข ทะเลสาบมาลาวี 
 ค ทะเลสาบวิกตอเรีย 
 ง ทะเลสาบแทนกนัยกีา 
28. ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกดิขึน้ในทวปีแอฟริกามาจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
 ก ภาวะโลกร้อน 
 ข การตดัไมท้าํลายป่า 
 ค มลพิษทางนํ้ าและอากาศ 
 ง การเพ่ิมข้ึนของประชากรภายในทวีป 
29. พืน้ที่ชายฝ่ังทะเลในบริเวณใดของทวปีแอฟริกาที่มีการกดัเซาะชายฝ่ัง 
 ก เมืองลากอส 
 ข สามเหล่ียมปากแม่นํ้ าไนล ์
 ค อุทยานแห่งชาติเวสตโ์คสต ์
 ง ถูกทุกขอ้ 
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30. ข้อใดไม่ใช่ การจัดการเพือ่ฟ้ืนฟูพนัธ์ุพชืและสัตว์ในเขตอุทยานในทวีปแอฟริกา 
 ก การจดัโครงการเจา้หนา้ท่ีอุทยานนอ้ย 
 ข การจดัพ้ืนท่ีคุม้ครองพนัธ์ุพืชและสตัวป่์า 
 ค การจดัตั้งกองทุนอาํนวยความสะดวกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ง การฟ้ืนฟเูหมืองเก่าและร้างเป็นเขตอนุรักษพ์นัธ์ุพืชและสตัวป่์า 
31. บริเวณชายฝ่ังทะเลบอลตกิในทวปียุโรปประสบกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมใดมากท่ีสุด 
 ก มลพิษทางนํ้ า 
 ข คราบนํ้ามนัร่ัวไหล 
 ค แนวชายฝ่ังถูกกดัเซาะ 
 ง นํ้าเป็นพิษจากฝนกรด 
32. ข้อใดไม่ใช่ สาเหตุท่ีทําให้เกดิความแห้งแล้งในทวปีแอฟริกา 
 ก ภาวะโลกร้อน 
 ข การตดัไมท้าํลายป่า 
 ค การเล้ียงสตัวแ์บบเร่ร่อน 
 ง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเจริญเติบโต 
33. โพลเดอร์สร้างขึน้เพือ่จุดประสงค์ใด 
 ก เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
 ข เพ่ือใชใ้นการปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 
 ค เพ่ือปรับเปล่ียนอุปนิสยัในการบริโภคของประชากร 
 ง เพ่ือรองรับนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของสหภาพยโุรป 
34. ข้อใดคอืข้อเสีย ของการสร้างเข่ือนอสัวานในประเทศอยิีปต์ 
 ก พื้นท่ีการเกษตรลดลง 
 ข ดินตะกอนจากแม่นํ้ าลดลง 
 ค ประชากรขาดแคลนอาหารเพิ่มข้ึน 
 ง แหล่งนํ้ าสาํหรับทาํการประมงลดลง 
35. ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมใดของทวีปแอฟริกาที่ถือเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมวธีิหน่ึง 
 ก การสร้างเข่ือนอสัวาน 
 ข การปลูกขา้วบาร์เลยท์นแลง้ 
 ค การศึกษาส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีจริง 
 ง การใชก้งัหนัลมช่วยสูบนํ้าออกจากพื้นท่ีเพาะปลูก 
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36. WEEE เป็นระเบียบทีเ่กีย่วกบัอะไร 
 ก การจาํกดัการใชส้ารเคมีอนัตราย 
 ข การควบคุมการจดทะเบียนสารเคมีอนัตราย 
 ค การกาํหนดพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ง การลดการท้ิงขยะอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
37. ประเทศใดในทวีปยุโรปใช้พลงังานลมในการผลติกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด 
 ก อิตาลี 
 ข ลตัเวีย 
 ค เยอรมนี 
 ง เดนมาร์ก 
38. ทวปีแอฟริกาได้รับการช่วยเหลอืจาก Global Environment Facility หรือ GEF ในด้านใด 
 ก การสร้างและปรับปรุงเข่ือนอสัวาน 
 ข การทาํความเขา้ใจในพิธีสารเกียวโต 
 ค การจดัตั้งโครงการเจา้หนา้ท่ีอุทยานนอ้ยท่ีเซเรนเกติ 
 ง การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง 
39. นโยบายส่ิงแวดล้อมเร่ืองใดของทวีปยุโรปไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
 ก ระเบียบ WEEE 
 ข โครงการ Eco-labelling 
 ค ตราประทบั EU Flower 
 ง การจดัตั้งปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
40. เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่าทวปียุโรปมส่ีวนทําให้เกดิผลกระทบต่อประเทศไทยเกีย่วกบัผลกระทบ
 จากภาวะโลกร้อน 
 ก เพราะทวีปยโุรปมีอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 
 ข เพราะคล่ืนความร้อนจากทวีปยโุรปแผเ่ขา้ปกคลุมประเทศไทย 
 ค เพราะประเทศไทยนาํเขา้สินคา้ท่ีทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนจากทวีปยโุรป 
 ง เพราะทวีปยโุรปกีดกนัไม่ใหป้ระเทศไทยเขา้ร่วมการประชุมเร่ืองโลกร้อน 
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ตอนท่ี 2 ตอบคาํถาม 
 

 1. ถา้นกัเรียนมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งอยูอ่าศยัในทวีปแอฟริกาเป็นการถาวรและตอ้งการขยบัขยายชุมชน
 ใหมี้ความใหญ่โตเพิ่มข้ึน ตามลกัษณะทางกายภาพและสงัคมเศรษฐกิจแลว้ นกัเรียนจะเลือกอาศยัอยู่
 ท่ีใดท่ีจะไม่ทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการดาํรงชีวิต เพราะเหตุใด 
 แนวคาํตอบ           
  เลือกพักอาศัยบริเวณทางใต้ของทวีปแอฟริกา เน่ืองจากมีลักษณะภูมิอากาศท่ีอบอุ่นกว่าบริเวณอ่ืน 
 ไม่ร้อนและแห้งแล้งเกินไป ได้รับอิทธิพลจากกระแสนํา้อุ่นโมซัมบิก ทาํให้มีอากาศแบบอบอุ่นชื้น สามารถ
 ปลกูพืชผลจาํพวกข้าวสาลี ข้าวโพด และไม้ผลอ่ืน ๆ ได้ดี สามารถเลีย้งสัตว์จาํพวกโคนมและโคเนือ้ไว้เป็น
 อาหารและจาํหน่ายได้ ถ้าหากต้องการขยายชุมชนให้เพ่ิมขึน้ เม่ือสังเกตจากลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบ
 สูง แม้จะมีพืน้ท่ีไม่มากนัก แต่กเ็พียงพอท่ีจะขยายชุมชนออกไปเน่ืองจากยงัมีการกระจายตัวของประชากร
 ในพืน้ท่ีน้อย นอกจากนีพื้น้ท่ีทางใต้ของทวีปยังมีแม่นํา้ไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่นํา้ลิมโปโป วาล ออเรนจ์ 
 ซ่ึงจะเป็นแหล่งนํา้ไว้หล่อเลีย้งชุมชน ท้ังใช้ในการบริโภค การเกษตร การเลีย้งสัตว์ และนาํมาผลิต 
 กระแสไฟฟ้าไว้ใช้เฉพาะในพืน้ท่ีของชุมชน ประเทศทางใต้ของทวีปแอฟริกาท่ีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
 ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ โมซัมบิก นามิเบีย บอตสวานา และซิมบับเว     
             
             
 

 2. ทวีปยโุรปและทวีปแอฟริกามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองโลกร้อนเหมือนหรือแตกต่างกนั
 อยา่งไร แลว้มีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร 
 แนวคาํตอบ           
  แตกต่างกัน โดยทวีปยโุรปมีการกาํหนดนโยบายจากสหภาพยโุรปในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือน
 กระจกลงให้ได้ร้อยละ 40 ใน พ.ศ. 2573 และจะนาํรายได้จากการเกบ็ภาษีพลงังานและภาษีคาร์บอน รวมท้ัง
 การซ้ือและขายสิทธิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นเงินทุนสนับสนนุ สาํหรับการรับมือกับ
 ปัญหาในประเทศด้อยพัฒนา ส่วนทางด้านทวีปแอฟริกานั้นไม่มีความชัดเจนในการกาํหนดทิศทางในการ
 แก้ไขปัญหา และยงัต้องได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนสนับสนุนสาํหรับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอีก
 ด้วย            
  สาํหรับนโยบายการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
 ร้อนบางอย่างของทวีปยโุรปกส่็งผลกระทบต่อ
 ประเทศไทยเช่นกัน เช่น การสนับสนุนการซ้ือขาย
 สิทธิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของทวีป
 ยโุรปจากประเทศกาํลงัพัฒนา จะทาํให้ประเทศไทย
 มีรายได้จากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยโุรปท่ีมีความ
 เจริญทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึน้ 
       

 

สรุปผลการประเมิน คะแนน 
เตม็ ได้ 

ตอนท่ี 1   
ตอนท่ี 2   

รวม   
ลงช่ือ ผู้ประเมนิ 
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คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

รายการประเมนิ พฤติกรรมทีแ่สดงออก คะแนน หมายเหตุ 3 2 1 
1. มีวนัิย  1. มีการวางแผนการทาํงานและจดัระบบการทาํงาน    3 หมายถึง 

 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 อยา่งสมํ่าเสมอ 
2 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น  
 เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 นอ้ยคร้ัง  

 2. ทาํงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไว ้    
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อย หรือคุณภาพของงาน    

2. ใฝ่เรียนรู้  4. มีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้
 5. ชอบสนทนา ซกัถาม ฟัง หรืออา่นเพื่อใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มข้ึน    
 6. มีความสุขท่ีไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้

3. อยู่อย่างพอเพยีง  7. ใชจ่้ายทรัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน เส้ือผา้ ส่ิงของ อยา่งประหยดั    
 8. ใชน้ํ้ า ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อยา่งประหยดัและคุม้ค่า    
 9. มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม    

4. รักความเป็นไทย 10. ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
11. รู้จกัอ่อนนอ้มถ่อมตนและมีสมัมาคารวะ    
12. ร่วมกิจกรรมท่ีสาํคญัเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์    

5. รักชาติ ศาสน์  
    กษตัริย์ 

13. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษว์ฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
 ประเพณีไทย 

   

6. มีจติสาธารณะ 14. เสียสละ มีนํ้ าใจ รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผต่่อผูอ่ื้น    
15. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน    

7. มีความรับผดิชอบ 16. ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย
17. ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา    

8. ซ่ือสัตย์สุจริต 18. บนัทึกขอ้มูลตามความเป็นจริงและไม่ใชค้วามคิดเห็นของตนเอง
 ไปเก่ียวขอ้ง 
19. ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นวา่เป็นของตน    
20. เคารพหรือปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎ กติกา หรือระเบียบของกลุ่ม 
 ท่ีกาํหนดไว ้

   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก, ดี 2 = พอใช ้ 1 = ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 3 2 1 
  

 
 
 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนรวม      
ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนน
เฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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ด้านทักษะ/กระบวนการ             สําหรับครูประเมนินักเรียน 
 

คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

รายการประเมนิ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
คะแนน 

หมายเหตุ 3 2 1 
1. การส่ือสาร 1. ใชว้ิธีการส่ือสารในการนาํเสนอขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    3 หมายถึง 

 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 อยา่งสมํ่าเสมอ 
2 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น  
 เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 นอ้ยคร้ัง 

 2. เลือกรับขอ้มูลความรู้ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง    
2. การใช้เทคโนโลยี 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้

 ดว้ยตนเอง 
   

4. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
 เหมาะสมและมีคุณธรรม 

3. การคดิ  5. สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา    
 6. แปลความ ตีความ หรือขยายความของคาํ ขอ้ความ ภาพ และ
 สัญลกัษณ์ในเร่ืองท่ีศึกษา 

   

 7. วิเคราะห์หลกัการและนาํหลกัการไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    
4. การแก้ปัญหา  8. ตั้งคาํถามหรือตั้งสมมุติฐานต่อเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมีระบบ    

 9. รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากส่ือและ 
 แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

   

10. ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลความรู้ท่ีได้
 จากการเกบ็รวบรวม 

   

11. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์
 หรือแยกแยะเพื่อความสะดวกในการทดสอบสมมุติฐาน 
12. ทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็นหลกัการดว้ยภาษาของตนเองท่ีเขา้ใจ
 ง่าย 

   

13. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั    
5. กระบวนการกลุ่ม 14. มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม    

15. ร่วมกนัวางแผนและแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานกบัสมาชิกในกลุ่ม    
16. เป็นทั้งผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานกลุ่ม    
17. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบ    
18. ช่วยลดขอ้ขดัแยง้และแกปั้ญหาของกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
19. สร้างสรรคผ์ลงานเสร็จทนัเวลาและมีคุณภาพ    
20. ภูมิใจและพึงพอใจในผลงานและการทาํงานกลุ่ม    

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.34–3.00 1.67–2.33 1.00–1.66
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก, ดี 2 = พอใช ้ 1 = ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 3 2 1 
  

 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนรวม      

ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนน
เฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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ตอนท่ี 3.7 
ใบงาน แบบบนัทึก และแบบประเมนิ 

 

 ใบงาน  
 

เร่ือง รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
ตวัช้ีวดัช้ันปี ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ
 ทางกายภาพ และสงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา (ส 5.1 ม. 2/1)  
 

คาํช้ีแจง สรุปความรู้เก่ียวกบัรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมจากการนาํเสนอของเพ่ือน
 นกัเรียน 

 
 

รูปถ่ายทางอากาศ 
              
              
              
              
              
              
              
               

ภาพจากดาวเทียม 
               
              
              
              
              
              
              
               

 รูปถ่ายทางอากาศ คือ รูปภาพของลกัษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏอยู่บนพืน้ผิวโลก ซ่ึงได้มาจาก
การถ่ายภาพทางอากาศด้วยวิธีการนาํกล้องถ่ายรูปติดไว้กับอากาศยานท่ีบินไปเหนือภูมิประเทศบริเวณ
ท่ีต้องการถ่ายภาพ รูปถ่ายทางอากาศจะมีพืน้ท่ีทับซ้อนทางแนวนอนประมาณร้อยละ 60 และแนวตั้ง
ประมาณร้อยละ 20–30 เม่ือนาํรูปถ่ายทางอากาศมาต่อกัน หรือท่ีเรียกว่า การโมเสกภาพ จะทาํได้ภาพท่ี
มีประโยชน์ในการแปลความหมายสาํหรับใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การทาํแผนท่ี การวางผงัเมือง การ
วางแผนการใช้ท่ีดิน 

 ภาพจากดาวเทียมเกิดจากการบันทึกข้อมลูเชิงเลขจากดาวเทียมติดต้ังอุปกรณ์ท่ีอาศัย
กระบวนการบันทึกพลงังานคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีสะท้อนหรือส่งผ่านมาจากวัตถแุล้วส่งข้อมลูเหล่าน้ัน
มายงัสถานีรับภาคพืน้ดินด้วยหลกัการสะท้อนแสงของวัตถแุต่ละชนิดท่ีไม่เท่ากัน ภาพท่ีได้นาํมาแปล
ความหมายได้ยากกว่ารูปถ่ายทางอากาศ ดาวเทียมถ่ายภาพท่ีสาํคัญ เช่น ดาวเทียมไอโคนอส ดาวเทียม 
ควิกเบิร์ด ดาวเทียมแลนด์แซต ดาวเทียมไทยโชต

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 1  
 

เร่ือง แผนท่ีรัฐกจิของทวปียุโรป 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง ลงช่ือประเทศต่าง ๆ ในทวีปยโุรป พร้อมทั้งระบายสี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 ใบงานที่ 2  
 

เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภูมปิระเทศของทวปียุโรป 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง ลงเขตภมิูประเทศและเทือกเขาของทวีปยโุรปในแผนท่ี  โดยกาํหนดสีเขตละ 1 สี และแนว
 เทือกเขา 1 สี แลว้เขียนคาํอธิบายสัญลกัษณ์ใหต้รงตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 ใบงานที่ 3  
 

เร่ือง แผนที่เขตภูมอิากาศของทวปียุโรป 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง ลงเขตภูมิอากาศของทวีปยโุรปในแผนท่ี กาํหนดสีเขตละ 1 สี และเขียนคาํอธิบายสญัลกัษณ์ให้
 ตรงตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 ใบงานที่ 4  
 

เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวปียุโรป 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง จากแผนท่ีแสดงการคมนาคมขนส่งของทวีปยโุรป นกัเรียนลองใส่เสน้ทางการคมนาคมขนส่ง
 ของทวีปยโุรป ไดแ้ก่ ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน ลงในแผนท่ี โดยออกแบบสัญลกัษณ์ พร้อม
 เขียนคาํอธิบายสญัลกัษณ์ และตกแต่งใหส้วยงาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน __________ 
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 ใบงานที่ 1  
 

เร่ือง แผนท่ีรัฐกจิของทวปีแอฟริกา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง ลงช่ือประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา พร้อมทั้งระบายสี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 ใบงานที่ 2  
 

เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภูมปิระเทศของทวปีแอฟริกา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง ลงเขตภมิูประเทศและแนวเทือกเขาของทวีปแอฟริกาในแผนท่ี โดยกาํหนดสีเขตละ 1 สี และ
 แนวเทือกเขา 1 สี แลว้เขียนคาํอธิบายสญัลกัษณ์ใหต้รงตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ___________ 
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 ใบงานที่ 3  
 

เร่ือง แผนท่ีเขตภูมอิากาศของทวปีแอฟริกา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง ลงเขตภมิูอากาศของทวีปแอฟริกาในแผนท่ี กาํหนดสีเขตละ 1 สี และเขียนคาํอธิบาย สญัลกัษณ์
 ใหต้รงตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 ใบงานที่ 4  
 

เร่ือง แผนทีก่ารคมนาคมขนส่งของทวปีแอฟริกา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง จากแผนท่ีแสดงการคมนาคมขนส่งของทวีปแอฟริกา นกัเรียนลองใส่เส้นทางการคมนาคม
 ขนส่งของทวีปแอฟริกา ไดแ้ก่ ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน ลงในแผนท่ี โดยออกแบบ
 สญัลกัษณ์พร้อมเขียนคาํอธิบายสญัลกัษณ์ และตกแต่งใหส้วยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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  1. แผนท่ี หมายถึง ส่ือรูปแบบหน่ึงท่ีถ่ายทอดข้อมลูของโลกในรูปกราฟิก โดยย่อให้เลก็ลงด้วยมาตรา  
 ส่วนต่าง ๆ             
                
  2. ชนิดของแผนท่ี แบ่งไดห้ลายแบบดงัน้ี 
  1) แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่ แผนท่ีอ้างอิง แผนท่ีเฉพาะเร่ือง และแผนท่ีเล่ม 
  2) แบ่งตามมาตราส่วน แบ่งได้เป็น แผนท่ีมาตราส่วนขนาดใหญ่ แผนท่ีมาตราส่วนขนาดกลาง แผน
 ท่ีมาตราส่วนขนาดเลก็            
                
                
  3. องคป์ระกอบของแผนท่ีประกอบดว้ย 
  ช่ือแผนท่ี ช่ือภูมิศาสตร์ ทิศ มาตราส่วน สัญลกัษณ์ และสี        
                
  4. แผนท่ีมีประโยชน ์คือ  
  1) ช่วยในการเดินทาง           
  2) ช่วยให้ทราบการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศ เมือง และส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏอยู่ ณ ตาํบลใด
 ตาํบลหน่ึง              
  3) ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการดาํเนินการในพืน้ท่ีน้ัน ๆ          

                 
                

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขที่ __________ ช้ัน ____________ 

 แบบบันทึกความรู้  
 

เร่ือง แผนท่ี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนท่ี 
ตวัช้ีวดัช้ันปี ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง
 กายภาพและสงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา (ส 5.1 ม. 2/1) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลลงในช่องวา่ง 
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สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________

 แบบบันทึกความรู้  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขที่ __________ ช้ัน ____________ 
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สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________

 แบบบันทึกความรู้  
 

เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวปียุโรปและแอฟริกา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกาและการก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่  
                                            ทางสงัคม 
ตวัช้ีวดัช้ันปี สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปยโุรปและแอฟริกา 
  (ส 5.2 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขที่ __________ ช้ัน ____________ 
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 แบบบันทึกผลการสืบค้น  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้โดยสงัเขป และบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
 

 
 

แบบบันทึกผลการสืบค้น 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป 
ตวัช้ีวดัช้ันปี  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา  
                      (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง  บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้โดยสงัเขป และบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  กลุ่มท่ี ______ สืบคน้ขอ้มลูทรัพยากร _____________________________________ ของทวีปยโุรป 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  แหล่งท่ีมา: __________________________________________________________ 

  กลุ่มท่ี ________  
  สมาชิก 
 1. ___________________________________   4. ___________________________________ 
 2. ___________________________________   5. ___________________________________ 
 3. ___________________________________   6. ___________________________________ 
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 แบบบันทึกผลการสืบค้น  
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้โดยสงัเขป และบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  กลุ่มท่ี ______ สืบคน้ขอ้มลูทรัพยากร _____________________________________ ของทวีปยโุรป 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  แหล่งท่ีมา: __________________________________________________________ 

  กลุ่มท่ี ________  
  สมาชิก 
 1. ___________________________________   4. ___________________________________ 
 2. ___________________________________   5. ___________________________________ 
 3. ___________________________________   6. ___________________________________ 
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 แบบบันทึกผลการสืบค้น  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มและแนว  
                                           ทางการอนุรักษ ์
 ตวัช้ีวดัช้ันปี ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและแอฟริกา  
 (ส 5.2 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีได ้พร้อมแหล่งท่ีมาจากการสืบคน้ขอ้มูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  กลุ่มท่ี ______ สืบคน้ขอ้มลูทรัพยากร _____________________________________ ของทวีปยโุรป 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  แหล่งท่ีมา: __________________________________________________________ 

  กลุ่มท่ี ________  
  สมาชิก 
 1. ___________________________________   4. ___________________________________ 
 2. ___________________________________   5. ___________________________________ 
 3. ___________________________________   6. ___________________________________ 
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 แบบบันทึกผลการเรียนรู้  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปยโุรป 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกผลการเรียนรู้เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติในทวปียโุรป อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
 

  1. ทรัพยากรดิน 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  2. ทรัพยากรป่าไม ้
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  3. ทรัพยากรสตัวใ์นธรรมชาติ 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  4. ทรัพยากรทางพลงังาน 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  สรุป 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________________ 
 
   
 

 
 

 

มีความอุดมสมบรูณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยเฉพาะดินร่วนสีดาํท่ีเหมาะแก่การปลูกข้าวสาลี พบ
มากทางตอนใต้ของประเทศรัสเซีย ยเูครน โปแลนด์ เช็ก เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และออสเตรีย 

เขตป่าสน ซ่ึงเป็นเขตไม้เนือ้อ่อนท่ีสาํคัญของโลกอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบไทกาในประเทศสวีเดน 
ฟินแลนด์ และรัสเซีย ไม้ท่ีสาํคัญ ได้แก่ สปรูซ ลาร์ช และไพน์ ส่วนป่าไม้ในเขตยโุรปตะวันตก ยโุรป
กลาง และยโุรปตะวันออกส่วนใหญ่มีเฉพาะในเขตเทือกเขา ไม้สาํคัญ เช่น โอ๊ก บีช

สัตว์ในธรรมชาติมีอยู่น้อยมากท้ังชนิดและจาํนวน เน่ืองจากการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยและมีการล่าอย่าง
กว้างขวาง สัตว์ท่ีสาํคัญ เช่น กวางเรนเดียร์ ปลาสเตอร์เจียน

พลงังานท่ีสาํคัญของทวีปยโุรป ได้แก่ ถ่านหิน นํา้มันดิบและก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ นํา้ และแร่ชนิด 
ต่าง ๆ 

ทวีปยโุรปถือเป็นทวีปท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างอดุมสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท้ังดิน ป่า
ไม้ สัตว์ป่า และพลงังานต่าง ๆ โดยเฉพาะดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากในหลายพืน้ท่ี และป่าไม้ท่ีเป็น
เขตป่าสนท่ีสาํคัญของโลก 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขที่ __________ ช้ัน ____________ 
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 แบบบันทึกผลการเรียนรู้  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกผลการเรียนรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติในทวีปแอฟริกาอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
 

  1. ทรัพยากรดิน 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  2. ทรัพยากรป่าไม ้
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  3. ทรัพยากรสตัวใ์นธรรมชาติ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  4. ทรัพยากรทางพลงังานและแร่ 
  _________________________________________________________________________________   
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  สรุป 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
   

 
 

 

มีความอุดมสมบรูณ์น้อยมาก มีอัตราการชะล้างพงัทลายสูง ดินท่ีมีความอุดมสมบรูณ์มากท่ีสุดจะอยู่ในเขต
ลุ่มนํา้ไนล์ คองโก ไนเจอร์ แซมบีซี ออเรนจ์ และลุ่มนํา้อ่ืน ๆ 

มีพืน้ท่ีป่าไม้ประมาณ 1 ใน 5 ของพืน้ท่ีท้ังทวีป ส่วนใหญ่ถกูนาํมาใช้ในการสร้างบ้าน เผาถ่าน และใช้พืน้ท่ี
ในการเพาะปลกู ไม้ท่ีสาํคัญ เช่น มะฮอกกานี โอชีบี ไอโรโค แหล่งสาํคัญอยู่ในเขตชายฝ่ังอ่าวกินีและลุ่ม
นํา้คองโก 

เป็นทวีปท่ีมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและมีเป็นจาํนวนมาก สัตว์ท่ีพบมาก เช่น ช้าง สิงโต ม้าลาย กอริลลา 
กวาง งู จระเข้ นกชนิดต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันมีจาํนวนลดลงเน่ืองจากการล่าสัตว์ป่าท่ีมีมากขึน้ 

พลงังานท่ีสาํคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่ ถ่านหิน นํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ นํา้ และนิวเคลียร์ ส่วนแร่มีอยู่
หลากหลายชนิดและเป็นสินค้าส่งออกท่ีสาํคัญ ท่ีสาํคัญ ได้แก่ ทองคาํ เพชร บอ็กไซต์ ทองแดง และเหลก็ 

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์มากนัก โดยเฉพาะดินและพืน้ท่ีป่าไม้ 
แต่มีสัตว์ป่าในธรรมชาติเป็นจาํนวนมากและมีหลากหลายชนิด รวมถึงแร่ท่ีมีเป็นจาํนวนมากและเป็น
สินค้าส่งออกท่ีสาํคัญของประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 แบบบันทึกผลการอภิปราย  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ประชากรของทวีปยโุรป 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกผลจากการสงัเกตก่อนการอภิปรายและความรู้ท่ีไดห้ลงัจากการอภิปราย พร้อมสรุปผล 

 

ก่อนการอภิปราย หลงัการอภิปราย 
1. จํานวนประชากรและการกระจายประชากร
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

1. จํานวนประชากรและการกระจายประชากร 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

2. เช้ือชาต ิ
________________________________________
________________________________________
________________________________________

2. เช้ือชาติ
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. ภาษา 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

3. ภาษา
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

4. ศาสนา 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

4. ศาสนา
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

สรุปผลการอภิปราย 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขที่ __________ ช้ัน ____________ 
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 แบบบันทึกผลการอภิปราย  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ประชากรของทวีปแอฟริกา 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา 
 (ส 5.1 ม. 2/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกผลจากการสงัเกตก่อนการอภิปรายและความรู้ท่ีไดห้ลงัจากการอภิปราย พร้อมสรุปผล 

 

ก่อนการอภิปราย หลงัการอภิปราย 
1. จํานวนประชากรและการกระจายประชากร
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

1. จํานวนประชากรและการกระจายประชากร 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

2. เช้ือชาต ิ
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

2. เช้ือชาติ
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

3. ภาษา 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

3. ภาษา
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

4. ศาสนา 
________________________________________
________________________________________
________________________________________

4. ศาสนา
________________________________________
________________________________________
________________________________________

สรุปผลการอภิปราย 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 แผนท่ีความคดิ  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มและแนว  
                                            ทางการอนุรักษ ์
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มใน
 ทวีปยโุรปและแอฟริกา (ส 5.2 ม.  2/2) 
คาํช้ีแจง เขียนแผนท่ีความคิดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ _______________ นามสกุล ____________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการเขียนเรียงความ 
 

เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัที่ ________________ เดอืน __________________________ พ.ศ. _________ 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น (

30 
คะ
แน

น) 

สรุปผล 

กา
รเน

น้ป
ระ
โย
ค (

5 ค
ะแ
นน

) 

ปร
ะโ
ยค
หล

กัใ
หแ้

นว
คิด

หล
กั 

ที่ส
าํค
ญัต่

อย
อ่ห

นา้
 (5

 คะ
แน

น)
 

เขีย
นป

ระ
โย
คที่

สม
บูร

ณ์ 
 

(5 
คะ

แน
น)

 
คาํ
สะ

กด
ผดิ

พล
าด
ไม่

เกิน
 5 ค

าํ  
(5 
คะ

แน
น)

 

สรุ
ปอ

ยา่ง
มีเห

ตุผ
ล (

6 ค
ะแ
นน

) 

ลา
ยมื

ออ่
าน

ง่าย
 (4

 คะ
แน

น)
 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     

เกณฑ์การประเมิน 
ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปถือวา่ผา่น 
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ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการพูด 
 

เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัที่ ________________ เดอืน __________________________ พ.ศ. _________ 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ
แน

น (
30 

คะ
แน

น) 

สรุปผล 

กา
รป

ราก
ฏต

วั (
3 ค

ะแ
นน

) 

กา
รเริ่

มเรื่
อง

 (3
 คะ

แน
น)

 

กา
รอ
อก

เสีย
งแ
ละ

จงัห
วะ

 (4
 คะ

แน
น)

 

กา
รล
าํด
บัเนื้

อห
า (5

 คะ
แน

น)
 

บุค
ลิก

ท่า
ทา
ง (

2 ค
ะแ
นน

) 

กา
รใช

ถ้อ้
ยค
าํเห

มา
ะส

ม (
3 ค

ะแ
นน

) 

คว
าม
เร้า

ใจ 
(2 
คะ

แน
น)

 

คว
าม
สน

ใจข
อง
ผูฟ้ั

ง (
2 ค

ะแ
นน

) 

คุณ
ค่า
ขอ

งเรื่
อง
ที่พ

ดุ (
3 ค

ะแ
นน

) 

กา
รส

รุป
ที่เห

มา
ะส

ม (
3 ค

ะแ
นน

) 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       

เกณฑ์การประเมิน 
ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปถือวา่ผา่น 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลงาน/กจิกรรมเป็นรายบุคคล 
 

ผลงาน/กจิกรรมที่ __________________ เร่ือง _____________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัที่ ________________ เดอืน __________________________ พ.ศ. _________ 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น (
20 

คะ
แน

น) 

ระดับคุณภาพ

คว
าม
ถูก

ตอ้
งข
อง
ผล

งาน
/กิจ

กร
รม

 
(6 
คะ

แน
น)

 
จุด

เด่น
ขอ

งผ
ลง
าน

/กิจ
กร
รม

  
(4 
คะ

แน
น)

 
คว

าม
คิด

ริเริ่
มส

ร้าง
สร

รค
 ์ 

(4 
คะ

แน
น)

 
รูป

แบ
บก

ารน
าํเส

นอ
ผล

งาน
 

(3 
คะ

แน
น)

 

กา
รน

าํไป
ใช
ป้ร

ะโ
ยช
น์ (
3 ค

ะแ
นน

) 

4 3 2 1 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

เกณฑ์การประเมิน 
 การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาํหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมหรือ
อาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 
  18–20 คะแนน = 4  (ดีมาก) 
  14–17 คะแนน = 3  (ดี) 
  10–13 คะแนน = 2  (พอใช)้ 
    0–9 คะแนน = 1  (ควรปรับปรุง) 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลงาน/กจิกรรมเป็นกลุ่ม
 

ผลงาน/กจิกรรมที่ __________________ เร่ือง _____________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัที่ ________________ เดอืน __________________________ พ.ศ. _________ 
กลุ่มท่ี ______________________________________________________________________________ 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น (
20 

คะ
แน

น) 

ระดับคุณภาพ

คว
าม
ถูก

ตอ้
งข
อง
ผล

งาน
/กิจ

กร
รม

 
(6 
คะ

แน
น) 

จุด
เด่น

ขอ
งผ
ลง
าน

/กิจ
กร
รม

  
(4 
คะ

แน
น) 

คว
าม
คิด

ริเริ่
มส

ร้าง
สร

รค
 ์ 

(4 
คะ

แน
น) 

รูป
แบ

บก
ารน

าํเส
นอ

ผล
งาน

 
(3 
คะ

แน
น) 

กา
รน

าํไป
ใช
ป้ร

ะโ
ยช

น์ (
3 ค

ะแ
นน

) 

4 3 2 1 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
เกณฑ์การประเมิน 
 การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาํหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมหรือ
อาจใชเ้กณฑด์งัน้ี 
  18–20 คะแนน = 4  (ดีมาก) 
  14–17 คะแนน = 3  (ดี) 
  10–13 คะแนน = 2  (พอใช)้ 
    0–9 คะแนน = 1  (ควรปรับปรุง) 
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ตัวอย่างแบบประเมินพฤตกิรรมในการทํางานเป็นรายบุคคล 
 

ผลงาน/กจิกรรมที่ __________________ เร่ือง ______________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัที่ ________________ เดอืน __________________________ พ.ศ. _________ 
คาํช้ีแจง สงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานของนกัเรียน แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการ
 ประเมินพฤติกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น 

ระดับคุณภาพ
สน

ใจใ
นก

ารท
าํงา

น 
ไม

่ เอา
เปรี

ยบ
เพื่อ

นใ
นก

ารท
าํงา

น 
เสน

อค
วาม

คิด
เห็น

 
รับ

ฟัง
คว

าม
คิด

เห็น
ขอ

งผ
ูอ้ื่น

 
ให

ค้ว
าม
ช่ว

ยเห
ลือ

ผูอ้ื่
น 

มุ่ง
มัน่

ทาํ
งาน

ให
ส้าํ
เร็จ

 
ปร

ะเมิ
นแ

ละ
ปรั

บป
รุงด

ว้ย
คว

าม
เตม็

ใจ 
เคา

รพ
ขอ้

ตก
ลง
ขอ

งก
ลุ่ม

 
ทาํ
ตา
มห

นา้
ที่ที่

ได
ร้ับ

มอ
บห

มา
ย 

พอ
ใจก

บัค
วาม

สาํ
เร็จ

ขอ
งงา

น 

4 3 2 1 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. การใหค้ะแนน  ให ้1 คะแนน 
 2. การสรุปผลการประเมินให้เป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาํหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมหรืออาจ
 ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
  9–10 คะแนน = 4  (ดีมาก) 
  7–8 คะแนน = 3  (ดี) 
  5–6 คะแนน = 2  (พอใช)้ 
  0–4 คะแนน = 1  (ควรปรับปรุง) 
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ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมในการทํางานเป็นรายกลุ่ม 
 

ผลงาน/กจิกรรมที่ __________________ เร่ือง ______________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัที่ ________________ เดอืน __________________________ พ.ศ. _________ 
คาํช้ีแจง สงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานของนกัเรียน แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการ
 ประเมินพฤติกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั 
กลุ่มท่ี ______________________________________________________________________________ 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น 

ระดับคุณภาพ

แบ
่ งงา

นก
นัรั

บผ
ดิช

อบ
 

มีก
ระ
บว

นก
ารท

าํงา
นเป็

นข
ั ้นต

อน
 

ทาํ
ตา
มห

นา้
ที่ที่

ได
ร้ับ

มอ
บห

มา
ย 

ร่ว
มก

นัแ
สด

งค
วาม

คิด
เห็น

 
รับ

ฟัง
คว

าม
คิด

เห็น
ขอ

งส
มา
ชิก

กล
ุ่ ม 

นาํ
มติ

/ขอ้
ตก

ลง
ขอ

งก
ลุ่ม

ไป
ปฏิ

บตัิ
 

ร่ว
มก

นัป
รับ

ปรุ
งผ
ลง
าน
ดว้

ยค
วาม

เตม็
ใจ 

มุ่ง
มัน่

ทาํ
งาน

ให
ส้าํ
เร็จ

 
พอ

ใจก
บัค

วาม
สาํ
เร็จ

ขอ
งงา

น 
บร

รย
าก
าศใ

นก
ารท

าํงา
น 

4 3 2 1 

1       
2       
3       
4       
5       

 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. การใหค้ะแนน  ให ้1 คะแนน 
 2. การสรุปผลการประเมินใหเ้ป็นระดบัคุณภาพ 4, 3, 2, 1 กาํหนดเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมหรืออาจ
 ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
  9–10 คะแนน = 4  (ดีมาก) 
  7–8 คะแนน = 3  (ดี) 
  5–6 คะแนน = 2  (พอใช)้ 
  0–4 คะแนน = 1  (ควรปรับปรุง) 
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แบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า
 

เร่ือง ____________________________________________________________ กลุ่มท่ี _____________ 
ภาคเรียนท่ี ___________ ช้ัน ____________________ 

 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
จําน

วน
ราย

การ
ที่ผ่

าน
เกณ

ฑ์ข
ั้นต

ํา่ 

สรุปผล 

เนื้อ
หา

สา
ระ
คร
บถ

ว้น
ตร
งต
าม
ปร

ะเด
น็ 

คว
าม
ถูก

ตอ้
งข
อง
เนื้อ

หา
สา
ระ

 

ภา
ษา
ถูก

ตอ้
งเห

มา
ะส

ม 

คน้
คว

า้จา
กแ

หล
่ งก
ารเ

รีย
นรู้

 
ที่ห

ลา
กห

ลา
ย 

รูป
แบ

บก
ารน

าํเส
นอ

น่า
สน

ใจ 

ปร
ะเมิ

น ป
รับ

ปรุ
ง แ

ละ
แส

ดง
คว

าม
 

ร้สึ
กต่

อชิ้
นง

าน
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
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เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 6 ดา้น 
 

รายการท่ี 1 เนือ้หาสาระครบถ้วนตรงตามประเด็น 
  4 หมายถึง มีเน้ือหาสาระครบถว้นตามประเด็นท่ีกาํหนดทั้งหมด 
  3 หมายถึง มีเน้ือหาสาระค่อนขา้งครบถว้นตามประเดน็ท่ีกาํหนดทั้งหมด 
  2 หมายถึง มีเน้ือหาสาระไม่ครบถว้นตามประเดน็แต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
  1 หมายถึง มีเน้ือหาสาระไม่ครบถว้น ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 
 

รายการท่ี 2 ความถูกต้องของเนือ้หาสาระ 
  4 หมายถึง เน้ือหาสาระทั้งหมดถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงและหลกัวชิา 
  3 หมายถึง เน้ือหาสาระเกือบทั้งหมดถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงและหลกัวิชา 
  2 หมายถึง เน้ือหาสาระบางส่วนถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง และหลกัวิชาตอ้งแกไ้ขบางส่วน 
  1 หมายถึง เน้ือหาสาระส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง และหลกัวชิาตอ้งแกไ้ขเป็นส่วนใหญ่ 
 

รายการท่ี 3 ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
  4 หมายถึง สะกดการันตถ์ูกตอ้ง ถอ้ยคาํสาํนวนเหมาะสมดีมาก ลาํดบัความไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย  
  3 หมายถึง สะกดการันตถ์ูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ถอ้ยคาํสาํนวนเหมาะสมดี ลาํดบัความไดดี้พอใช ้ 
  2 หมายถึง สะกดการันตผ์ิดอยูบ่า้ง ถอ้ยคาํสาํนวนเหมาะสมพอใช ้ลาํดบัความพอเขา้ใจ 
  1 หมายถึง สะกดการันตผ์ิดมาก ถอ้ยคาํสาํนวนไม่เหมาะสม ลาํดบัความไดไ้ม่ชดัเจน 
 

รายการท่ี 4 ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  4 หมายถึง คน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตั้งแต่ 4 แหล่งข้ึนไป 
  3 หมายถึง คน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตั้งแต่ 3 แหล่งข้ึนไป 
  2 หมายถึง คน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ 2 แหล่ง 
  1 หมายถึง ใชค้วามรู้เพียงแหล่งการเรียนรู้เดียว 
 

รายการท่ี 5 รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ 
  4 หมายถึง รูปแบบการนาํเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจดี ลาํดบัเร่ืองราวไดดี้มาก 
  3 หมายถึง รูปแบบการนาํเสนองานน่าสนใจ ลาํดบัเร่ืองราวไดดี้ 
  2 หมายถึง รูปแบบการนาํเสนองานน่าสนใจพอใช ้ลาํดบัเร่ืองราวไดพ้อใช ้
  1 หมายถึง รูปแบบการนาํเสนอผลงานไม่น่าสนใจ ลาํดบัเร่ืองราวไดไ้ม่ดี 
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รายการท่ี 6 ประเมนิ ปรับปรุง และแสดงความรู้สึกต่อช้ินงาน 
  4 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของงานไดช้ดัเจน ปรับปรุงพฒันางานไดเ้หมาะสม และแสดง
   ความรู้สึกต่องานทั้งกระบวนการทาํงานและผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
  3 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของงานไดบ้างส่วน ปรับปรุงพฒันางานไดบ้า้ง และแสดง
   ความรู้สึกต่องานไดแ้ต่ไม่ครบถว้น 
  2 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของงานไดเ้ลก็นอ้ย ปรับปรุงพฒันางานดว้ยตนเองไม่ไดต้อ้ง
   ไดรั้บคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น และแสดงความรู้สึกต่องานไดแ้ต่ไม่ครบถว้น 
  1 หมายถึง วิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยของงานไม่ได ้ไม่ปรับปรุงพฒันางาน และแสดงความรู้สึกต่อ
   งานไดเ้ลก็นอ้ยหรือไม่แสดงความรู้สึกต่องาน 
 

เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป จาํนวน 4 ใน 6 รายการ ถือวา่
ผา่น 
 

มติิคุณภาพของการบันทึกผลงาน 
กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลการบนัทึกผลงานโดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ดงัน้ี 

 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
– บนัทึกผลงานได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ เขียนบันทึกได้ชัดเจน แนวคิดหลกั
 ถูกตอ้ง มีประเดน็สาํคญัครบถว้น 
– ใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม คาํศพัทถ์ูกตอ้ง 

4 

– บนัทึกผลงานไดต้รงตามจุดประสงค์ เขียนบนัทึกบางส่วนยงัไม่ชดัเจนแนวคิด
 หลกัถูกตอ้ง ส่วนท่ีเป็นประเดน็สาํคญัมีไม่ครบถว้น 
– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้งในบางส่วน 

3 

– บนัทึกผลงานยึดตามจุดประสงค์ เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน แนวคิดหลกับางส่วน
 ไม่ถูกตอ้ง  
– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้งในบางส่วน 

2 

– บนัทึกผลงานไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน และแนวคิด
 หลกัส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง 
– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 

1 
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 แบบประเมินโครงงาน  
 

ช่ือโครงงาน ____________________________________________________ กลุ่มท่ี _______________ 
ภาคเรียนท่ี ___________ ช้ัน ____________________ 

 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
จําน

วน
ราย

การ
ที่ผ่

าน
เกณ

ฑ์ข
ั้นต

ํา่ 

สรุปผล 

คว
าม
สาํ
คญั

ขอ
งก
ารจ

ดัท
าํโค

รงง
าน

 

เนื้อ
หา

ขอ
งโค

รงง
าน

 

กร
ะบ

วน
กา
รท

าํงา
น 

กา
รน

าํเส
นอ

โค
รงง

าน
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น 
รายการท่ี 1 ความสําคญัของการจัดทําโครงงาน 
  4 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
   และมีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
  3 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์บางส่วนไม่สอดคลอ้ง
   กบัเน้ือหา แต่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
  2 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
   และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
  1 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบั
   เน้ือหา และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
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รายการท่ี 2 เนือ้หาของโครงงาน  
  4 หมายถึง เน้ือหาถูกตอ้งครบถว้น ใชแ้นวคิดและขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม และมีการสรุปไดดี้ 
  3 หมายถึง เน้ือหาเกือบทั้งหมดถูกตอ้ง ใชแ้นวคิดท่ีเหมาะสม มีขอ้มูลข่าวสารบางเร่ืองไม่ 
   เหมาะสมและการสรุปตอ้งแกไ้ข 
  2 หมายถึง เน้ือหาบางส่วนถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารบางส่วนตอ้งแกไ้ข และการสรุป
   ตอ้งแกไ้ข 
  1 หมายถึง เน้ือหาส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มลูข่าวสารส่วนใหญ่ตอ้งแกไ้ข และการ
   สรุปตอ้งแกไ้ขทั้งหมด 
 

รายการท่ี 3 กระบวนการทํางาน 
  4 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการดาํเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบความ 
   สาํเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงาน 
  3 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการดาํเนินงานตามแผน ลงมือปฏิบติัจนประสบความ 
   สาํเร็จ แต่ขาดการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงาน 
  2 หมายถึง มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ แต่ไม่ไดด้าํเนินงานตามแผน แมจ้ะปฏิบติัจนประสบ
   ความสาํเร็จ และมีการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานกต็าม 
  1 หมายถึง มีการวางแผนไม่เป็นระบบ การดาํเนินงานไม่ประสบความสาํเร็จ  
 

รายการท่ี 4 การนําเสนอโครงงาน 
  4 หมายถึง ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสม และขอ้สรุป
   ของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  3 หมายถึง ส่ือความหมายไดช้ดัเจน ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่ค่อยเหมาะสม แต่
   ขอ้สรุปของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  2 หมายถึง ส่ือความหมายไมค่่อยชดัเจน ขอ้มูลบางส่วนขาดความสมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่เหมาะ 
   สม ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  1 หมายถึง ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ใชรู้ปแบบท่ีไม่เหมาะสม และ
   ขอ้สรุปของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวท้ั้งหมด 
 

เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป จาํนวน 3 ใน 4 รายการ ถือวา่
ผา่น 
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 ตัวอย่างแบบประเมนิโครงงาน (ท่ัวไป)  
 

ช่ือโครงงาน ____________________________________________________ กลุ่มท่ี _______________ 
ภาคเรียนท่ี ___________ ช้ัน ____________________ 

 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ
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ญห
า

ได
เ้หม

าะส
ม 

ลง
มือ

ปฏิ
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มแ

ผน
 

สา
มา
รถ
นาํ
ไป

ใช
แ้ก

ป้ัญ
หา

ใน
ชีว

ิต 
ปร

ะจ
าํวนั

 

เขีย
นร

ายง
าน
นาํ

เสน
อ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1     
2     
3     
4     
5     

 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 5 ดา้น 
รายการท่ี 1 กาํหนดประเด็นปัญหาชัดเจน  
  4 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีกาํหนดมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนดี
   มาก 
  3 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีกาํหนดมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนดี 
  2 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาไดด้ว้ยตนเองเป็นบางส่วน ปัญหาท่ีกาํหนดมีความเฉพาะเจาะ 
   จงชดัเจนพอใช ้
  1 หมายถึง กาํหนดประเด็นปัญหาดว้ยตนเองไม่ได ้
 

รายการท่ี 2 วางแผนกาํหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
  4 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
  3 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดค่้อนขา้งเหมาะสม 
  2 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดเ้หมาะสมพอใช ้
  1 หมายถึง ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกปั้ญหา ระบุควบคุมตวัแปรไดไ้ม่เหมาะสม 
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รายการท่ี 3 ลงมือปฏิบัตติามแผน 
  4 หมายถึง ลงมือแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นจริงจงั สามารถคน้พบความรู้ 
   ขอ้คิด แนวทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองทั้งหมด 
  3 หมายถึง ลงมือแกปั้ญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นจริงจงั สามารถคน้พบความรู้ 
   ขอ้คิด แนวทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
  2 หมายถึง ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดบา้ง แต่ไม่ครบถว้น สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด 
   แนวทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไวด้ว้ยตนเองเป็นบางส่วน 
  1 หมายถึง ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไดน้อ้ยมาก ไม่สามารถคน้พบความรู้ ขอ้คิด แนว
   ทางการปฏิบติัตามประเด็นปัญหาท่ีตั้งไว ้
 

รายการท่ี 4 สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวติประจําวนั 
  4 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง และต่อ 
   เน่ือง 
  3 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง แต่ขาด
   ความต่อเน่ือง 
  2 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นบางส่วน และตอ้ง 
   กระตุน้เตือนใหป้ฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
  1 หมายถึง นาํขอ้คน้พบ วิธีปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัไดน้อ้ย หรือไม่นาํไปใชเ้ลย 
 

รายการท่ี 5 เขียนรายงานนําเสนอ 
  4 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มลูไดถู้กตอ้งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึงขั้น 
   ตอนการวางแผน การลงมือแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีไดค้รบถว้น 
  3 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มลูไดถู้กตอ้งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นถึงขั้น 
   ตอนการวางแผน การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดค่้อนขา้งครบถว้น 
  2 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มลูไดบ้า้ง แสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนการวาง 
   แผน การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดเ้พียงบางส่วน 
  1 หมายถึง บนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอขอ้มลูไดน้อ้ยมาก เห็นขั้นตอนการวางแผน 
   การลงมือแกปั้ญหา และขอ้คน้พบท่ีไดไ้ม่ชดัเจน 
 

เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป จาํนวน 3 ใน 5 รายการ ถือวา่
ผา่น 
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 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบท่ีนาํมาใช้
ประเมินสมรรถภาพของนกัเรียน เพ่ือช่วยใหน้กัเรียน ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและ
มองเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมไดว้า่ การปฏิบติังานและผลงานของนกัเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอยูใ่นระดบัใด  
 แฟ้มสะสมผลงานเป็นเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริงท่ีใหโ้อกาสนกัเรียนไดใ้ชผ้ลงานจากท่ีได้
ปฏิบติัจริงส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงของตน ซ่ึงผลงานท่ีเกบ็สะสมในแฟ้มสะสม
ผลงานมีหลายลกัษณะ เช่น การเขียนรายงาน บทความ การศึกษาคน้ควา้ ส่ิงประดิษฐ ์การทาํโครงงาน 
บนัทึกการบรรยาย บนัทึกการทดลอง บนัทึกการอภิปราย บนัทึกประจาํวนั แบบทดสอบ 
 

แบบบันทึกความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมนิช้ินงานในแฟ้มสะสมผลงาน 
 

ช่ือผลงาน _____________________ วนัท่ี _________ เดอืน _________________ พ.ศ. _____________ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ________________ เร่ือง _______________________________________________ 

 

รายการประเมนิ บันทึกความคดิเห็นของนักเรียน 
1. เหตุผลท่ีเลือกผลงานช้ินน้ีไวใ้นแฟ้มสะสม
 ผลงาน 

______________________________________
______________________________________ 
 

2. จุดเด่นและจุดดอ้ยของผลงานช้ินน้ีมีอะไรบา้ง ______________________________________
______________________________________ 
 

3. ถา้จะปรับปรุงผลงานช้ินน้ีใหดี้ข้ึนควร 
 ปรับปรุงอยา่งไร 

______________________________________
______________________________________ 
 

4. งานช้ินน้ีควรไดค้ะแนนเท่าใด เพราะเหตุใด
 (ถา้กาํหนดใหค้ะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

______________________________________
______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิของครูหรือท่ีปรึกษา
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

ความเห็นของครูหรือท่ีปรึกษา
________________________
________________________ 

ความเห็นของผู้ปกครอง 
________________________
________________________ 
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 ตัวอย่าง แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  
 

เร่ือง ________________________________________________________ กลุ่มที่ _________________ 
ภาคเรียนท่ี _______________________ ช้ัน _______________________________________________ 

 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. โครงสร้างและองคป์ระกอบ   
2. แนวความคิดหลกั   
3. การประเมินผล   
4. การนาํเสนอ   

 
 
เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น 
 

ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ
1. โครงสร้างและองค์ประกอบ 

4 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัครบถว้นและจดัเก็บไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
3 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเกือบครบถว้นและส่วนใหญ่จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ 
2 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเป็นส่วนนอ้ย แต่บางช้ินงานมีการจดัเกบ็ท่ีเป็นระบบ 
1 ผลงานขาดองคป์ระกอบท่ีสาํคญัและการจดัเก็บไม่เป็นระบบ 

2. แนวความคิดหลกั 
4 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางภมิูศาสตร์ มีหลกัฐาน

แสดงวา่มีการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก 
3 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางภมิูศาสตร์ มีหลกัฐาน

แสดงวา่สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ตวัอยา่งได ้
2 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนวา่ไดค้วามรู้ทางภมิูศาสตร์บา้ง มีหลกั 

ฐานแสดงถึงความพยายามท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ 
1 ผลงานจดัไม่เป็นระบบ มีหลกัฐานแสดงวา่มีความรู้ทางภมิูศาสตร์นอ้ยมาก 

3. การประเมินผล 
4 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้ง 

มีการเสนอแนะโครงการท่ีเป็นไปไดท่ี้จะจดัทาํต่อไปไวอ้ยา่งชดัเจนหลายโครงการ 
3 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้ง 

การเสนอแนะโครงการท่ีควรจดัทาํต่อไป 
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ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ
2 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานบา้ง รวมทั้ง

มีการเสนอแนะโครงการท่ีจะทาํต่อไปแต่ไม่ชดัเจน 
1 มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานนอ้ยมาก และไม่มีขอ้เสนอ 

แนะใด ๆ 
4. การนําเสนอ 

4 เขียนบทสรุปและรายงานท่ีมีระบบดี มีขั้นตอน มีขอ้มลูครบถว้น มีการประเมินผล
ครบถว้น แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน มีการประเมิน 
ผลงานเป็นส่วนมาก 

2 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน มีการประเมิน 
ผลเป็นบางส่วน 

1 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน แต่ไม่มีการ
ประเมินผล 

 

เกณฑ์การประเมินโดยภาพรวม 
 

ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ

4 
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ  
มีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษาโดยมีการบูรณาการหรือเช่ือมโยงแนวความคิดหลกั  
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

3 
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ 
แต่ขอ้มลูต่าง ๆ เป็นลกัษณะของการนาํเสนอท่ีไม่ไดบู้รณาการระหวา่งขอ้มูลกบั
แนวความคิดหลกัของเร่ืองท่ีศึกษา 

2 ผลงานมีรายละเอียดท่ีบนัทึกไว ้แต่พบวา่บางส่วนมีความผดิพลาดหรือไม่ชดัเจน 
หรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีศึกษา 

1 ผลงานมีขอ้มลูนอ้ย ไม่มีรายละเอียดบนัทึกไว ้
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