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หนวยการเรียนรูท่ี 1 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

  เวลา 4 ชั่วโมง 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
    ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกัน ใชแผนท่ีและ 

  เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร  

  ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

  ม.4-6/3       ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตาม 

          กระบวนการทางภูมิศาสตร และนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
 

2.  สาระการเรียนรู 
 2.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1  แผนท่ีและองคประกอบ 

       2  การอานแผนท่ีเฉพาะเรื่อง 

  3  การแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม  

       4  การนําภูมิสารสนเทศไปใชในชีวิตประจําวัน  

 2.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 
 

3.  มโนทัศนสําคัญ (Key Concept  
 -  การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรตามกระบวนการทางภูมิศาสตรจะชวยใหสามารถนําภูมิสารสนเทศ 

    มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

4.  คําถามหลัก (Big Question  
 -  การอานแผนท่ี การแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม รวมท้ังการคนหาขอมูลจาก 

    เครื่องมือทางภูมิศาสตรมีวิธีการอยางไร และนําภูมิสารสนเทศไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
 

 

5.  การรูเร่ืองภูมิศาสตร (Geo–Literacy  

ความสามารถทางภูมิศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร ทักษะทางภูมิศาสตร 
1. ความเขาใจระบบธรรมชาต ิ

   และมนุษย 

2. การใหเหตุผลทางภูมิศาสตร 

3. การตัดสินใจอยางเปนระบบ 

1. การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 

2. การรวบรวมขอมูล 

3. การจัดการขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

1. การสังเกต 

2. การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร 

3. การใชเทคนิคและเครื่องมือทาง 

   ภูมิศาสตร 
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5. การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 4. การคิดเชิงพ้ืนท่ี 

5. การใชเทคโนโลยี 

6. การใชสถิติพ้ืนฐาน 

6.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. ความสามารถในการคิด 

   1 ทักษะการสํารวจคนหา  

   2 ทักษะการรวบรวมขอมูล  

   3 ทักษะการวิเคราะห  

2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

1. ใฝเรียนรู 

2. มุงม่ันในการทํางาน 

 

7.  ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด  
 รายงานแผนท่ี Google Maps เรื่อง แผนท่ี Google Maps กําหนดเสนทางจากบานของฉันถึงโรงเรียน 
 

8.  การวัดและการประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

8.1 การประเมินชิ้นงาน/ 

     ภาระงาน (รวบยอด  

- ประเมินรายงานแผนท่ี  

  Google Maps เรื่อง  

  แผนท่ี Google Maps  

  กําหนดเสนทางจากบาน 

  ของฉันถึงโรงเรียน 

- แบบประเมินรายงาน 

  แผนท่ี Google Maps  

  เรื่อง แผนท่ี Google  

  Maps กําหนดเสนทาง 

  จากบานของฉันถึง 

  โรงเรียน 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

 

8.2 การวัดและประเมินผล  

     กอนเรียน 

     - แบบทดสอบกอนเรียน 

       หนวยการเรียนรูท่ี 1  

       เรื่อง เครื่องมือทาง 

       ภูมิศาสตร 

- ตรวจแบบทดสอบ 

  กอนเรียน 

- แบบทดสอบกอนเรียน - รอยละ 60 ผานเกณฑ 

8.3 การวัดและประเมินผล 

     ระหวางการจัดกิจกรรม 

      1 เครื่องมือทาง  

          ภูมิศาสตร 

 

 

- ตรวจใบงานท่ี 1.1 

 

 

 

- ใบงานท่ี 1.1 

 

 

 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 

      2 เทคโนโลยีภูมิ - ตรวจใบงานท่ี 1.2 - ใบงานท่ี 1.2 - รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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          สารสนเทศ - ตรวจใบงานท่ี 1.3 

- ตรวจใบงานท่ี 1.4 

- ตรวจใบงานท่ี 1.5 

- ใบงานท่ี 1.3 

- ใบงานท่ี 1.4 

- ใบงานท่ี 1.5 

      3 การนําเสนอผลงาน  

 

- ประเมินการนําเสนอ 

  ผลงาน 

- แบบประเมิน 

  ผลการนําเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

      4 พฤติกรรม  

          การทํางานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

      5 พฤติกรรม   

          การทํางานกลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

      6 คุณลักษณะ  

          อันพึงประสงค 

- ประเมินคุณลักษณะ 

  อันพึงประสงค 

- แบบประเมินคุณลักษณะ 

  อันพึงประสงค 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

8.4 การวัดและประเมินผล 

     หลังเรียน 

     - แบบทดสอบหลังเรียน 

       หนวยการเรียนรูท่ี 1  

       เรื่อง เครื่องมือทาง 

       ภูมิศาสตร 

- ตรวจแบบทดสอบ 

  หลังเรียน 

- แบบทดสอบหลังเรียน - รอยละ 60 ผานเกณฑ 

8.5 การรูเรื่องทางภูมิศาสตร - ประเมินรายงานแผนท่ี  

  Google Maps เรื่อง  

  แผนท่ี Google Maps  

  กําหนดเสนทางจากบาน 

  ของฉันถึงโรงเรียน 

- แบบประเมินรายงาน 

  แผนท่ี Google Maps  

  เรื่อง แผนท่ี Google  

  Maps กําหนดเสนทาง 

  จากบานของฉันถึง 

  โรงเรียน 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู 
 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร 
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ข้ันนํา 

ขั้นสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 1  :  เครื่องมือทางภูมิศาสตร   
วิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic  Inquiry  Process        เวลา 2 ช่ัวโมง 

 

 

 นักเรียนชมภาพ หรือคลิปวิดีโอลักษณะภูมิประเทศของทวีปตาง ๆ ของโลก แลวตอบคําถามกระตุนความคิด 

 

 

 ข้ันท่ี 1  การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 
  1.  นักเรียนดูแผนท่ีประเภทตาง ๆ แลวรวมกันตอบคําถามเก่ียวกับแผนท่ี 

  2.  นักเรียนชวยกันตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 

 ข้ันท่ี 2  การรวบรวมขอมูล  
  1.  นักเรียนแบงกลุมศึกษาความรูเก่ียวกับแผนท่ีตามประเด็นท่ีกําหนด 

  2.  ครูแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ิมเติม  
 

 ข้ันท่ี 3  การจัดการขอมูล  
  1.  สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลท่ีตนไดจากการรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน  

  2.  จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและนําเสนอขอมูล 
  

 ข้ันท่ี 4  การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
1.  สมาชิกในกลุมทุกคนนําขอมูลเก่ียวกับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป 

    ท่ีสืบคนมาวิเคราะหตามประเด็นเพ่ืออธิบายคําตอบ  

2.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน สมาชิกกลุมอ่ืนเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.  สมาชิกแตละกลุมรวมกันทําใบงานท่ี 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร และรวมกันเฉลยคําตอบ 

 ข้ันท่ี 5  การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 
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ข้ันสรุป 

ข้ันนํา 

ข้ันสอน 

 1.  นักเรียนในชั้นเรียนชวยกันสรุปความรูเก่ียวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร  

 2.  สมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเพ่ือตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร 

 

   
 

  นักเรียนรวมกันสรุปเครื่องมือทางภูมิศาสตร ตลอดจนความสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เรื่องท่ี 2  :  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   
วิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic  Inquiry  Process        เวลา 2 ช่ัวโมง 

 

  
 

 

 ครใูหนักเรียนเลนเกมแขงขันการใชสมารตโฟนในการหาเสนทางไปยังสถานท่ีท่ีนักเรียนสนใจในทวีปตาง ๆ  

   จํานวน 10 แหง จากนั้นอภิปรายแสดงความคิดรวมกัน   

 

   

 ข้ันท่ี 1  การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 
  1.  นักเรียนดูรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม แลวรวมกันตอบคําถาม 

  2.  นักเรียนชวยกันตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 

 ข้ันท่ี 2  การรวบรวมขอมูล  
  1.  นักเรียนแบงกลุมศึกษาความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผานการทําใบงานตามประเด็น 

      ท่ีกําหนด   

  2.  ครูแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ิมเติม  
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ข้ันสรุป 

 ข้ันท่ี 3  การจัดการขอมูล  
  1.  สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลท่ีตนไดจากการรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน  

  2.  จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง  
  

 ข้ันท่ี 4  การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 1.  สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาทําการนําเสนอ และรวมกันวิเคราะหตรวจสอบความ 

    ถูกตองของขอมูล โดยครูชวยชี้แนะเพ่ิมเติม  

 2.  สมาชิกแตละกลุมอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ข้ันท่ี 5  การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 
 1.  นักเรียนในชัน้เรียนชวยกันสรุปความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2.  สมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเพ่ือตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร 

  

 

 

 นักเรียนรวมกันสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการนํามาใชในชีวิตประจําวัน  

  

 

 

 

 

10.  สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 10.1  ส่ือการเรียนรู 
      1   หนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 

      2  แบบฝกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร ม.4-6 

       3  แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.4-6 

     4    หนังสือคนควาเพ่ิมเติม 

(1  ทรงกต ทศานนท.2550. หลักการรับรูจากระยะไกล. เอกสารประกอบการสอนวิชา 106601. 

  นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

(2  พรทิพย กาญจนสุนทร.2541. แผนท่ีและการแปลตีความแผนท่ี. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา 

  ภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

(3  สัญญา สราภิรมย.2550. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร. เอกสารประกอบการสอนวิชา 10611. 

  นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

  5   เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก แผนท่ี ลูกโลกจําลอง รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 
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6   ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

7   ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล 

8   ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก 

9   ใบงานท่ี 1.4 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

              10  ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 10.2  แหลงการเรียนรู 
      1  หองสมุด  

      2   แหลงขอมูลสารสนเทศ 

    -  http://www.learners.in.th/blogs/posts/32187 

    -  http://www.skoolbuz.com/library/content/3942 

    -  http://earth.google.co.th 

    -  http://maps.google.co.th 

    -  http://thaigoodview.com/node/59898 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 
หนวยการเรียนรูที่ 1 

 
คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 

 1. เครื่องมือทางภูมศิาสตรมคีวามสําคญัอยางไร  

     ก.  ใชเปนขอมูลในการแกปญหา 

 ข.  ชวยใหมนุษยมองเห็นโลกไดสวยงาม   

 ค.  ใชเปนชองทางการติดตามธุรกิจพ้ืนบาน  

     ง.  ใชเปนขอมูลในการยึดครองมาทําประโยชน 

2.  ขอใดเปนเครื่องมือสําคญัในการศึกษาภูมิศาสตรท่ีมนุษย 

     สรางข้ึนเพ่ือจําลองสิ่งท่ีเกิดข้ึน โดยสรางบนแผนแบนราบ   

     ยอขนาดใหเล็กลงตามอัตราสวน 

http://maps.google.co.th/
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 ก.  ลูกโลก  ข.  เข็มทิศ  

 ค.  แผนท่ี  ง.  ภาพถายทางอากาศ 

3.  วัตถุประสงคของการใชแผนท่ี คือขอใด 

 ก.  ศึกษาฤดูกาล ข.  หาตําแหนงท่ีตั้ง 

 ค.  ศึกษาพ้ืนท่ีของโลก ง.  เทียบเวลาของโลก 

4.  แผนท่ีเลม เกิดจากการรวบรวมแผนท่ีประเภทใด 

     ก.  ลูกโลกและแผนท่ีเฉพาะเรื่อง  

     ข.  แผนท่ีภูมิประเทศกับแผนท่ีภูมิอากาศ 

 ค.  แผนท่ีเฉพาะเรื่องกับรูปถายทางอากาศ   

     ง.  แผนท่ีเฉพาะเรื่องกับแผนท่ีภูมิประเทศ 

5.  มุกดาวางแผนการไปทองเท่ียวประเทศอังกฤษ มุกดาควรใช 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตรขอใด  

 ก.  ภาพจากดาวเทียม ข.  เข็มทิศ  

 ค.  แผนท่ี  ง.  รูปถายทางอากาศ 

6.  ขอใดกําหนดความหมายระยะทางบนแผนท่ีกับระยะทางจริง 

 บนพ้ืนผิวโลก 

     ก.  ทิศ   ข.  มาตราสวน  

     ค.  สัญลักษณ  ง.  ขอบระวาง 

7.  แผนท่ีแสดงจุดเสี่ยงภยัแผนดนิไหว จัดเปนแผนท่ีประเภทใด 

 ก.  แผนท่ีท่ัวไป  

 ข.  แผนท่ีอางอิง 

 ค.  แผนท่ีเฉพาะเรื่อง 

 ง.  แผนท่ีภูมิประเทศ 

8.  บุคคลในขอใดเปนผูใชแผนท่ีไดชํานาญท่ีสดุ  

     ก.  โปงมีความรูเรื่องแผนท่ีเปนอยางดี  

     ข.  กลางรวบรวมแผนท่ีเฉพาะเรื่องไวอยางหลากหลาย  

     ค.  นางสอบไดคะแนนสูงสดุในเรื่องแผนท่ีทางภูมิศาสตร 

 ง.   กอยใชแผนท่ีในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

9.  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหนิยมใชรูปถายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทํา 

 แผนท่ีคือขอใด  

 ก.  ความชัดเจน  ข.  ความสวยงาม 

 ค.  มาตราสวนคงท่ี  ง.  สีและรูปรางตาง ๆ 

10. ความรูพ้ืนฐานท่ีมีสวนชวยใหมนุษยประดิษฐดาวเทียม 

     คืออะไร  

     ก.  ดาวหางและอุกกาบาต 

 ข.  ดาวบริวารของดาวเคราะห 

 ค.  เทหวัตถุฟากฟาประเภทตาง ๆ 

 ง.   ดวงจันทรของดาวเคราะหและดาวฤกษ 

11. ขอมูลท่ีใชในการพยากรณอากาศของพ้ืนท่ีหน่ึง ๆ มาจาก 

 หลักการทํางานของดาวเทียมในขอใด 

 ก.  ดาวเทียมคงท่ี    

 ข.  ดาวเทียมพลังงานธรรมชาต ิ

 ค.  ดาวเทียมพลังงานคลื่นแมเหลก็ไฟฟา   

 ง.  ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต 

12. บริเวณท่ีเสนขนานละติจูดกับเสนเมริเดียนตดักัน  โดยจะกําหนด 

 เปนคาละติจูดและคาลองจิจดู เรยีกวาอะไร  

     ก.  พิกัดภูมิศาสตร   

     ข.  ระนาบภูมิศาสตร 

 ค.  แนวภูมิศาสตร   

 ง.   เสนทางภูมิศาสตร 

13. ขอใดถูกตอง 

 ก.  เสนลองจจิูด 180 องศา เปนแนวแบงเขตวัน      

     ข.  เวลาทางซีกโลกตะวันตกเร็วกวาซีกโลกตะวันออก 

 ค.  ประเทศไทยใชเวลาทองถ่ิน 180 องศาตะวันออก      

     ง.  ประเทศไทย ลาว เวียดนาม เวลาชากวากัน 30 นาที 

14. ทุกขอจัดเปนเทคโนโลยีทางภมูิศาสตร   ยกเวนขอใด 

     ก.  การสัมผัสระยะไกล      

     ข.  การจําลองภาพใหปรากฏ 

 ค.  ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร      

     ง.  ระบบกําหนดตําแหนงทางภูมิศาสตร 

15. เสนเมรเิดียนแรก (0 องศา มีความสําคญัอยางไร     

     ก.  ใชแบงซีกโลกเหนือและใต      

     ข.  ใชเริ่มตนการแบงเวลาทองถ่ิน  

 ค.  ใชกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก      

     ง.  ใชกําหนดเวลามาตรฐานสากล 

16.  ถาธงชัยเดินทางจากเสนเมรเิดียนแรก (0 องศา ไปทาง 

      ซายมือ จะมีเวลาเปลี่ยนแปลงอยางไร 

      ก.  เปลี่ยนแปลงโดยจะมีเวลาเร็วกวาท่ีเสนเมริเดยีนแรก 

      ข.  เปลี่ยนแปลงโดยจะมีเวลาชากวาท่ีเสนเมริเดยีนแรก 

      ค.  ไมเปลี่ยนแปลงเพราะใชเขตเวลามาตรฐานเหมือนกัน 

      ง.  ไมเปลี่ยนแปลงเพราะใชเวลามาตรฐานสากลเดียวกัน 

17.  ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลกเกิดจากกิจการดานใด 

      ก.  การทหาร 

      ข.  การสํารวจทิศทาง 
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      ค.  การปองกันภัยพิบัติ 

      ง.  การชวยเหลือผูปรสบภยั 

 

 

 

 

 

18.  การหาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวมในจังหวัดสมุทรปราการ ควรใช  

      เครื่องมือทางภูมิศาสตรขอใดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

      ก.  Remote Sensing  ข.  รูปถายทางอากาศ 

      ค.  GIS   ง.  GPS 

19.  ถาตองการศึกษาวาประเทศไทยมีเมืองโบราณจาํนวนเทาใด  

      และกระจายอยูในภาคใดบาง ควรเลือกเครื่องมือประเภทใด 

      เหมาะสมท่ีสดุ 

      ก.  ภาพจากดาวเทียม 

      ข.  ภาพถายทางอากาศ 

      ค.  แผนท่ีภูมิประเทศและการสํารวจภาคสนาม 

      ง.  แผนท่ีประวัติศาสตรและฐานขอมูลทางโบราณคด ี

20.  ขอใดเปนเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีใชประโยชนในการ 

       เตือนภัยแผนดินไหว       

       ก.  บารอมิเตอร  ข.  อะนิโมมิเตอร 

       ค.  ไซสโมกราฟ  ง.  ไฮโกรกราฟ 

 

 

 
 
เฉลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูที่ 1 

 

1.  ก.   2.  ค.   3.  ข.   4.  ง.    5. ค.   6.  ข.   7.  ค.   8.  ง.  9.  ค. 10. ข. 

11. ก.  12. ก.  13. ก.  14. ข.  15. ง. 16.  ค.  17. ก. 18.  ก. 19.  ก.  20. ค. 
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คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใดสําคัญท่ีสุดสําหรับนักเดินเรือ

 ก.  เข็มทิศ 

 ข.  แผนท่ีทะเล   

 ค.  แผนท่ีการเดินเรือ  

     ง.  รูปถายทางอากาศ 

2.  ปจจุบันนักเรียนคิดวาเครื่องมอืทางภูมิศาสตรใดท่ีเก่ียวของกับ 

 ชีวิตประจําวันของเราอยางมาก  

 ก.  อินเทอรเน็ต 

 ข.  รูปถายทางอากาศ   

 ค.  ภาพจากดาวเทียม 

     ง.  แผนท่ีแสดงเสนทางหลวง 

3.  ขอใดเปนเครื่องมือประเภทอุปกรณ 

 ก.  ลูกโลก  ข.  เข็มทิศ 

 ค.  แผนท่ี  ง.  ภาพถายทางอากาศ 

4.  ขอใดเปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีใหขอมูลสารสนเทศท่ี 

 ตองนํามาวิเคราะหและแปลความ      

 ก.  แผนท่ีเลม 

     ข.  เข็มทิศและแอลติมิเตอร 

 ค.  เครื่องวัดนํ้าฝนและลูกโลก   

     ง.  ภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 

5.  ผูใชแผนท่ีควรมีความรูพ้ืนฐานในขอใดมากท่ีสุด จึงจะสามารถ 

 อานแผนท่ีไดถูกตอง  

 ก.  ประเภทของแผนท่ี  

 ข.  ภูมิประเทศในแผนท่ี  

 ค.  ความหมายของแผนท่ี   

 ง.  องคประกอบของแผนท่ี 

6.  ประโยชนสูงสดุของแผนท่ีคืออะไร 

     ก.  เพ่ือคํานวณหาพ้ืนท่ีบนผิวโลก    

 ข.  สรางสัญลักษณตาง ๆ ของผิวโลก  

     ค.  ทราบขอมูลพ้ืนฐานเบ้ืองตนของโลก   

     ง.  เพ่ือเห็นสัญลักษณท่ีแทจรงิของผิวโลก 

7.  การอานจดุบนเสนขนาน เรียกวาอะไร 

 ก.  อิเควเตอร  ข.   ละติจูด 

 ค.  ลองจิจูด  ง.   เมริเดียน 

 

 

 

8.  การอานแผนท่ีแจงเตือนอุทกภัย จะใชขอมูลขอใดแจงเตือน       

     ก.  ระดับสีท่ีใชเปนเกณฑแจงเตือน  

     ข.  ระดับแสงท่ีใชเปนเกณฑแจงเตือน  

     ค.  ระดับเสียงท่ีใชเปนเกณฑแจงเตือน  

 ง.   ระดับความสูงของธงเปนเกณฑแจงเตือน 

9.  ภาพถายจากดาวเทียมใชเทคโนโลยีอะไร  

 ก.  รังสีแกมมา   ข.  รังสคีวามรอน 

 ค.  คลื่นวิทย ุ   ง.   คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

10. การกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของจุดหน่ึงจุดใดบนพ้ืนผิวโลก  

     เพ่ือใหทราบไดวาจุด ๆ น้ันตั้งอยูท่ีใด ตองอาศัยเสนละติจดู  

     และลองติจูด คือความหมายของสิ่งใด  

     ก.  พิกัดทางภูมิศาสตร 

 ข.  ระบบรับรูระยะไกล 

 ค.  ระบบตดิตามระยะไกล 

 ง.   ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร 

11. คําวา  “เวลามาตรฐานทองถ่ิน”  มีความหมายตรงกับขอใด 

     ก.  เวลาของพ้ืนท่ีท่ีไดรับแสงอาทิตย  

     ข.  เวลาท่ีกําหนดข้ึนเองในแตละพ้ืนท่ี 

 ค.  เวลามาตรฐานกรีนิชสากลปานกลาง   

 ง.   เวลามาตรฐานตามเขตเวลาแตละพ้ืนท่ี 

12. หากสุวิทยตองการข้ึนเครื่องบินเดินทางจากประเทศไทยไป 

 ประเทศอังกฤษ สุวิทยตองปรับเวลาในนาฬิกาขอมือของเขา 

 อยางไร      

 ก.  เพ่ิมข้ึน 4 ช่ัวโมง  ข.  ลดลง 4 ช่ัวโมง 

 ค.  เพ่ิมข้ึน 7 ช่ัวโมง  ง.  ลดลง 7 ช่ัวโมง 

13. ถาทราบเพียงขอมลูละติจูด ซึง่เปนขอมูลทางภูมิศาสตรของ 

 ประเทศใดประเทศหน่ึง เราจะทราบขอมูลขอใดไดอยางชัดเจน 

     ก.  ภูมิอากาศ   ข.  ลมประจาํถ่ินท่ีพัดมา 

 ค.  ความกดอากาศ  ง.  เวลาทองถ่ิน 

14. การสํารวจขอมลูของภูมสิารสนเทศชนิดใดแตกตางจากขออ่ืน 

     ก.  ภาพจากดาวเทียม      

     ข.  การรับรูจากระยะไกล 

  ค.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร      
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      ง.  ระบบกําหนดตําแหนงทางภูมิศาสตร 

 

 

 

15. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนการรวบรวม จัดเก็บ        

 และวิเคราะหขอมลูทางภูมศิาสตรโดยใชหลักเครื่องมือ 

 ชนิดใด    

     ก.  ยานขนสงอวกาศ      

     ข.  ดาวเทียมสื่อสาร 

 ค.  ระบบคอมพิวเตอร      

     ง.  สถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน 

16. รัฐบาลใชประโยชนจากระบบสารสนเทศภมูิศาสตรดานใด          

     ก.  จัดทําแผนท่ีทองเท่ียว 

     ข.  วางแผนการจัดทําแผนท่ี 

     ค.  แกไขสภาวะทางอากาศ 

     ง.  หาตําแหนงของสิ่งตาง ๆ 

17.  ทุกขอคือประโยชนของ GPS ยกเวนขอใด 

      ก.  การใชอางอิงในการนับเวลา 

      ข.  การสํารวจรังวัดและการทําแผนท่ี 

      ค.  การใชคลื่นแสงในการทําลายสารพิษ 

      ง.  การติดตามการเคลื่อนท่ีของคนและวัตถุ          

18. ถาปญญาวัดระยะทางระหวางสถานีอนามัยกับโรงเรียนใน 

      แผนท่ีหางกัน 4 เซนติเมตร เมื่อเขาทดลองเดินไดระยะทาง 

      จริง 2 กิโลเมตร แผนท่ีฉบับน้ีจะมีมาตราสวนเทาใด        

       ก.  1 : 50,000  ข.  1 : 55,000 

       ค.  1 : 150,000  ง.  1 : 5,000 

19. สมใจวางแผนการไปทองเท่ียวประเทศอังกฤษ สมใจควรใช 

  เครื่องมือทางภูมิศาสตรขอใด  

   ก.  ภาพจากดาวเทียม  

       ข.  เข็มทิศ  

   ค.  แผนท่ี   

       ง.  ภาพถายทางอากาศ 

20.  ปจจุบันเราใชประโยชนจากโปรแกรม Google maps  

      ดานใดมากท่ีสดุ 

       ก.  บอกเสนทางลมพาย ุ  

       ข.  บอกทิศทางการเดินทาง 

       ค.  บอกเสนทางเสี่ยงอุทกภยั 

       ง.  บอกลมฟาอากาศประจําวัน 

 

 

 
 
 
เฉลย 

 
 
 

1.  ก.   2.  ก.   3.  ข.   4.  ง.    5. ง.   6.  ค.   7.  ข.   8.  ก.  9.  ง. 10. ก. 

11. ง.  12. ง.  13. ค.  14. ข.  15. ค. 16.  ข.  17. ค. 18.  ก. 19.  ค.  20. ข. 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

 

 
 

  เครื่องมือทางภมูิศาสตร 

        เวลา 2 ชั่วโมง 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 1.1  ตัวช้ีวัด  

           ส 5.1   เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกัน ใชแผนท่ี 

    และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทาง 

    ภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

        ม.4-6/3   ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตาม

กระบวนการทางภูมิศาสตร และนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  อธิบายความสําคัญและประโยชนของเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทตาง ๆ ได (K  

 2.  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการใชชีวิตประจําวันได (P  

 3.  เห็นคุณคาของการศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตรเพ่ือการใชประโยชนในชีวิตเพ่ิมมากข้ึน (A  

 

3.  สาระการเรียนรู 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น สาระการเรียนรูจากส่ือ 

1  แผนท่ีและองคประกอบ  

2  การอานแผนท่ีเฉพาะเรื่อง  

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา  -  เครื่องมือทางภูมิศาสตร  

   (แผนท่ี  

 
4.  มโนทัศนสําคัญ (Key Concept  
 -  การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรตามกระบวนการทางภูมิศาสตรจะชวยใหสามารถนําภูมิสารสนเทศ 

    มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5.  คําถามหลัก (Big Question  
 -  การอานแผนท่ี รวมท้ังการคนหาขอมูลจากเครื่องมือทางภูมิศาสตรมีวิธีการอยางไร และนําไปใชประโยชนใน 

    ชีวิตประจําวันไดอยางไร 

  

 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร  
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6.  การรูเร่ืองภูมิศาสตร (Geo–Literacy  
ความสามารถทางภูมิศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร ทักษะทางภูมิศาสตร 

1. ความเขาใจระบบธรรมชาต ิ

    และมนุษย 

2. การใหเหตุผลทางภูมิศาสตร 

3. การตัดสินใจอยางเปนระบบ 

1. การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 

2. การรวบรวมขอมูล 

3. การจัดการขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 

1. การสังเกต 

2. การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร 

3. การใชเทคนิคและเครื่องมือทาง 

    ภูมิศาสตร 

4. การคิดเชิงพ้ืนท่ี 

5. การใชเทคโนโลยี 

6. การใชสถิติพ้ืนฐาน 

 
7.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. ความสามารถในการคิด 

   1 ทักษะการทําใหกระจาง  

   2 ทักษะการนําความรูไปใช  

2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

1. ใฝเรียนรู 

2. มุงม่ันในการทํางาน 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
   วิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process  
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   ข้ันนํา 

ข้ันสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 1.  ครูแจงใหนักเรียนทราบถึงวิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic  Inquiry  Process   

  ชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และผลการเรียนรู      

 2.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 3.  ครูนําภาพ หรือคลิปวิดีโอลักษณะทางกายภาพในทวีปตาง ๆ ของโลกมาใหนักเรียนดู ซ่ึงมีท้ังภูเขา    

  ท่ีราบสูง แมน้ํา และทะเลทราย 

 4.  ครูถามคําถามกระตุนความคิดโดยใหนักเรียนรวมกันตอบคําถาม เชน 

    1  ถาเราตองการเดินทางไปทองเท่ียวประเทศตาง ๆ ในโลก เราควรศึกษาความรูเก่ียวกับการเดินทาง  

    สถานท่ีทองเท่ียว หรือสภาพภูมิประเทศ ดังนั้น จะสามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรใดไดบาง และ 

    ประโยชนท่ีจะไดรับจากเครื่องมือดังกลาวคืออะไร 

  (แนวตอบ เชน แผนท่ี เพราะนําเสนอขอมูลลักษณะของสิ่งท่ีปรากฏบนผิวโลก และทําใหทราบไดถึงสภาพ 
  ภูมิประเทศ ตลอดจนสถานท่ีทองเท่ียวในบริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ บนโลกไดเปนอยางดี   
  2  เครื่องมือทางภูมิศาสตรมีความสําคัญอยางไร 

  (แนวตอบ เปนเครื่องมือท่ีสามารถใชศึกษาเรื่องราวสภาพพ้ืนท่ีตาง ๆ บนโลก เชน ลักษณะทางกายภาพ 
  ของโลก ตลอดจนการสะทอนใหเห็นถึงสภาพสงัคมและการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย จึงนํามาซ่ึงขอมูล 
  ท่ีมีความถูกตองและทันสมัย รวมถึงสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือเปนประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันได  
 

 

 

 ข้ันท่ี 1  การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 
  1. ครูนําแผนท่ีประเภทตาง ๆ มาใหนักเรียนดู แลวรวมกันตอบคําถามตามประเด็น หรือแสดง 

      ความคิดเห็นเพ่ิมเติมประกอบการตั้งคําถามจาก Geo Tip ในหนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 เชน 

  1  นักเรียนพบเห็นสิ่งใดจากแผนท่ีบาง 

ช่ัวโมงที่ 1 
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        (แนวตอบ ชื่อแผนท่ี เสนโครงแผนท่ี สี สัญลักษณ มาตราสวน พิกัดทางภูมิศาสตร ฯลฯ  
                2  นักเรียนคิดวา แผนท่ีมีประโยชนอยางไร 

        (แนวตอบ เชน ใชศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ศึกษาลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาสภาพอากาศ  
        ศึกษาเสนทางการเดินทาง ศึกษาเสนทางการทองเท่ียว   
   3 หากนักเรียนมีการสืบคนขอมูลจากแผนท่ีเชิงเลขบนสมารตโฟน จะสามารถตรวจสอบความถูกตอง 

    ไดจากสวนใดของแผนท่ี 

        (แนวตอบ มาตราสวน เนื่องจากขอมูลของแผนท่ีเชิงเลขมีความสัมพันธระหวางขอมูลพิกัดและ 
        สัญลักษณแสดงผล โดยสามารถแสดงรายละเอียดท้ังทางราบและทางดิ่งได จึงมีความถูกตองท่ีจะ 
        สามารถพิจารณาไดตามหลักเกณฑของมาตราสวน เชนเดียวกับแผนท่ีประเภทกระดาษท่ัวไป  
 

  

   
 2.   จากนั้นครูใหนักเรียนชวยกันตั้งประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรเก่ียวกับแผนท่ี เพ่ือคนหาคําตอบ เชน 

   1  แผนท่ีแตละประเภท มีขอแตกตางกันอยางไร 

   2  การใชประโยชนจากแผนท่ีมีขอจํากัดหรือไม อยางไร 

   3  เพราะเหตุใด แผนท่ีจึงถูกนํามาใชในการศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและโลก 

   4  สวนประกอบตาง ๆ ท่ีพบในแผนท่ีมีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร  

   5 หากในอนาคตไมมีแผนท่ีเปนหนึ่งในเครื่องมือทางภูมิศาสตรจะสงผลกระทบอยางไร 

 ข้ันท่ี 2  การรวบรวมขอมูล  
   1.  ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน สืบคนขอมูลเก่ียวกับแผนท่ี จากหนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6  

                หรือจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน หนังสือในหองสมุด เว็บไซตในอินเทอรเน็ต เพ่ือนํามาอภิปราย 

                รวมกันในชั้นเรยีนตามประเด็นตอไปนี้  

  1  ประเภทของแผนท่ี  

  2 องคประกอบของแผนท่ีเฉพาะเรื่อง    

  3 การอานและแปลความ แผนท่ี 

  4  การใชประโยชนแผนท่ี 

           2.  ครูแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีนาเชื่อถือเก่ียวกับแผนท่ีและการอานแผนท่ี เพ่ือเปนการรวบรวม 

       ขอมูลเพ่ิมเติม 

   

 
 

 ข้ันท่ี 3  การจัดการขอมูล 
  1.  สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลท่ีตนไดจากการรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 

ช่ัวโมงที่ 2 
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ข้ันสรุป 

ข้ันประเมิน 

      2.  จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลท่ีนําเสนอเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง และรวมอภิปรายแสดง  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

      3.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาตัวอยางองคประกอบของแผนท่ี จากแผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ 

   คาบสมุทรอินโดจีนจากหนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 หรือใชสมารตโฟนคนหาสัญลักษณท่ีพบในแผนท่ี 

               เพ่ิมเติม แลวนําขอมูลมาอภิปรายรวมกันภายในชั้นเรียน 

 ข้ันท่ี 4  การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
          1.  ครูสุมนักเรียนเพ่ือลองอานและแปลความหมายตัวอยางแผนท่ีเขตภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา  

          จากหนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 แลวอภิปรายรวมกันในกลุม พรอมท้ังประโยชนท่ีไดรับ 

           2.  ครูใหสมาชิกแตละกลุมนําขอมูลท่ีรวบรวมมาไดทําการวิเคราะหรวมกันเพ่ืออธิบายคําตอบ  

           3.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน สมาชิกกลุมอ่ืนผลัดกันใหขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

          4.   สมาชิกแตละกลุมนําความรูท่ีไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลมาวิเคราะหและเรียบเรียงประเด็น 

     สําคัญเพ่ือรวมกันทําใบงานท่ี 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร และรวมกันเฉลยคําตอบ  

 ข้ันท่ี 5  การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 
   1. นักเรียนในชั้นเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับแผนท่ี องคประกอบของแผนท่ี การอานและแปลความแผนท่ี  

    ตลอดจนการใชประโยชนแผนท่ี โดยอาจศึกษา Geo Tip เก่ียวกับแอปพลิเคชันแผนท่ีเพ่ิมเติม จาก 

    หนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 

          2.  ครูใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเพ่ือตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร โดยครูแนะนําเพ่ิมเติม 

          3.  นักเรียนทําแบบฝกสมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 เรื่อง แผนท่ี เพ่ือทดสอบความรูท่ีไดศึกษามา  
 

 

  

     ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับแผนท่ี ตลอดจนความสําคัญของแผนท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ

ผูคนในปจจุบัน หรืออาจใช PPT สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา  
 

 
 

     1.  ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคําถาม การรวมกันทํางาน และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

     2.  ครูตรวจสอบผลจากการทําใบงาน และแบบฝกสมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 
 
 

9.  การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

9.1 การวัดและประเมินผล  

     กอนเรียน 

     - แบบทดสอบกอนเรียน 

       หนวยการเรียนรูท่ี 1  

- ตรวจแบบทดสอบ 

  กอนเรียน 

- แบบทดสอบกอนเรียน - รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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       เรื่อง เครื่องมือทาง 

       ภูมิศาสตร 

9.2 การวัดและประเมินผล 

     ระหวางการจัดกิจกรรม 

     การเรียนรู 

     1 เลือกใชเครื่องมือทาง 

         ภูมิศาสตรในการสืบคน 

         ขอมูลอันเปนประโยชน 

         ตอการใชชีวิตประจําวัน 

         ได 

 

 

 

- ตรวจใบงานท่ี 1.1 

 

 

 

 

- ใบงานท่ี 1.1 

 

 

 

 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 

     2 การนําเสนอผลงาน  - ประเมินการนําเสนอ   

  ผลงาน 

- แบบประเมินการนําเสนอ  

  ผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

     3 พฤติกรรม  

         การทํางานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

     4 พฤติกรรม  

         การทํางานกลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

     5 คุณลักษณะ  

         อันพึงประสงค 

- สังเกตความมีวินัย  

  ใฝเรียนรู และมุงม่ันใน 

  การทํางาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะ   

  อันพึงประสงค 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

9.3 การรูเรื่องภูมิศาสตร - ประเมินการใชเครื่องมือ   

  ทางภูมิศาสตร 

- แบบประเมินการใช   

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

10.  สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 10.1  ส่ือการเรียนรู 
      1    หนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 

      2   แบบฝกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร ม.4-6 

    3   หนังสือคนควาเพ่ิมเติม 

       -   พรทิพย กาญจนสุนทร.2541.แผนท่ีและการแปลตีความแผนท่ี. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา 

  ภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

  4   เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก แผนท่ี ลูกโลกจําลอง รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 

5   ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 10.2  แหลงการเรียนรู 
      1  หองสมุด  

      2   แหลงขอมูลสารสนเทศ 
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    -  http://earth.google.co.th 

    -  http://maps.google.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1.1 

เร่ือง เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

 

ตอนท่ี 1 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนบอกช่ือประเทศตามพิกัดทางภูมิศาสตรท่ีกําหนดให 
 

 
ท่ี 
 

 
ตําแหนงละติจูด 

 
ตําแหนงลองจิจูด 

 
ช่ือประเทศ 

http://maps.google.co.th/
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1 60 องศาเหนือ 60 องศาตะวันออก  

2 55 องศาเหนือ 0 องศา  

3 20 องศาใต 135 องศาตะวันออก  

4 45 องศาเหนือ 105 องศาตะวันออก  

5 35 องศาใต 60 องศาตะวันตก  

6 48 องศาเหนือ 5 องศาตะวันตก  

7 60 องศาเหนือ 140 องศาตะวันออก  

8 26 องศาเหนือ 78 องศาตะวันออก  

9 40 องศาเหนือ 35 องศาตะวันตก  

10 30 องศาใต 65 องศาตะวันตก  

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 

  ตาง ๆ ของโลก ตามหัวขอท่ีกําหนด 
 
1. ขอมูลท่ีไดจากการสืบคน มีสาระสําคัญอะไรบาง 
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เฉลย 

               
               
               
 
2. เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีใชสืบคนคืออะไร มีวิธีการดําเนินการอยางไร 

               
               
               
               
               
               
               
               
 

3. เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีใชประกอบการนําเสนอขอมูล คืออะไรบาง 

               
               
               
               
               
 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1.1 

เร่ือง เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

 

ตอนท่ี 1 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนบอกช่ือประเทศตามพิกัดทางภูมิศาสตรท่ีกําหนดให 
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ท่ี 
 

 
ตําแหนงละติจูด 

 
ตําแหนงลองจิจูด 

 
ช่ือประเทศ 

1 60 องศาเหนือ 60 องศาตะวันออก รัสเซีย 

2 55 องศาเหนือ 0 องศา อังกฤษ 

3 20 องศาใต 135 องศาตะวันออก ออสเตรเลีย 

4 45 องศาเหนือ 105 องศาตะวันออก มองโกเลีย 

5 20 องศาใต 60 องศาตะวันตก ปารากวัย 

6 48 องศาเหนือ 3 องศาตะวันออก ฝรั่งเศส 

7 60 องศาเหนือ 140 องศาตะวันออก รัสเซีย 

8 26 องศาเหนือ 78 องศาตะวันออก อินเดีย 

9 65 องศาเหนือ 28 องศาตะวันตก ฟนแลนด 

10 30 องศาใต 65 องศาตะวันตก อารเจนตินา 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 

  ตาง ๆ ของโลก ตามหัวขอท่ีกําหนด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

1. ขอมูลท่ีไดจากการสืบคน มีสาระสําคัญอะไรบาง 

               
               
               
               
               
 
2. เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีใชสืบคนคืออะไร มีวิธีการดําเนินการอยางไร 

               
               
               
               
               
               
               
               
 

3. เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีใชประกอบการนําเสนอขอมูล คืออะไรบาง 

               
               
               
               
               
 

                    (หมายเหตุ  พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร  
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1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 1.1  ตัวช้ีวัด  

           ส 5.1   เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกัน ใชแผนท่ี 

    และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทาง 

    ภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

        ม.4-6/3   ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตาม

กระบวนการทางภูมิศาสตร และนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  อธิบายความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได (K  

 2.  ประยุกตความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใชในชีวิตประจําวันได (P   

 3.  เห็นคุณคาของการศึกษาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการใชประโยชนในชีวิตเพ่ิมมากข้ึน (A  

 

3.  สาระการเรียนรู 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น สาระการเรียนรูจากส่ือ 

1  การแปลความหมายรูปถายทาง  

     อากาศและภาพจากดาวเทียม 

2  การนําภูมิสารสนเทศไปใชใน  

    ชีวิตประจําวัน 

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา  -  เครื่องมือทางภูมิศาสตร  

   (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

 
4.  มโนทัศนสําคัญ (Key Concept  
     -  การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรตามกระบวนการทางภูมิศาสตรจะชวยใหสามารถนําภูมิสารสนเทศ 

    มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
5.  คําถามหลัก (Big Question  
 -  การแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม รวมท้ังการคนหาขอมูลจากเครื่องมือทาง 

    ภูมิศาสตรมีวิธีการอยางไร และนําภูมิสารสนเทศไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

 
 
 
6.  การรูเร่ืองภูมิศาสตร (Geo–Literacy  

เวลา 2 ชั่วโมง 
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ความสามารถทางภูมิศาสตร กระบวนการทางภูมิศาสตร ทักษะทางภูมิศาสตร 
1. ความเขาใจระบบธรรมชาต ิ

    และมนุษย 

2. การใหเหตุผลทางภูมิศาสตร 

3. การตัดสินใจอยางเปนระบบ 

1. การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 

2. การรวบรวมขอมูล 

3. การจัดการขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 

1. การสังเกต 

2. การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร 

3. การใชเทคนิคและเครื่องมือทาง 

    ภูมิศาสตร 

4. การคิดเชิงพ้ืนท่ี 

5. การใชเทคโนโลยี 

6. การใชสถิติพ้ืนฐาน 

 
7.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. ความสามารถในการคิด 

    1 ทักษะการทําใหกระจาง 

    2 ทักษะการนําความรูไปใช  

2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

1. ใฝเรียนรู 

2. มุงม่ันในการทํางาน 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
   วิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process  
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ข้ันนํา 

ข้ันสอน 

 

 

 

 

 

                                                           

    

 1. ครูใหนักเรียนเลนเกมแขงขันการใชสมารตโฟนคนหาเสนทางไปยังสถานท่ีท่ีนักเรียนสนใจในทวีปตาง ๆ  

  จํานวน 10 แหง ภายในเวลาท่ีกําหนด จากนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

 2. ครสูนทนาประกอบการซักถามเก่ียวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในความรูความเขาใจเบื้องตนของนักเรียน 

          เพ่ิมเติม เชน 

  1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดแกสิ่งใด  

     (แนวตอบ เชน รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม GPS GIS  
          2 ในปจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีประโยชนอยางไรบาง 

     (แนวตอบ เชน มีประโยชนในดานการสํารวจ การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูลการบริหาร การวางแผนใน 
  พ้ืนท่ีท่ีมีขอจํากัด ท้ังในดานระยะทาง หรือการเขาถึง ตลอดจนเปนการอํานวยความสะดวกในการนํา 
  เทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึน  

 
 

 ข้ันท่ี 1  การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร 
  1. ครูนํารูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมสวย ๆ มาใหนักเรียนดู จากนั้นใหนักเรียนลองบอกสิ่งท่ี

      เห็นจากสายตา 

 2. ครูกระตุนใหนักเรียนชวยกันตั้งประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตร เชน 

  1  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีนํามาใชในการหาเสนทางการเดินทางไปยังเปาหมาย เรียกวาระบบอะไร 

  2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแตละประเภท มีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร 

  3 นอกจากเครื่องมือทางภูมิศาสตรอยางลูกโลก แผนท่ี รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียมแลว 

     ยังมีเครื่องมือใดอีกบางท่ีใชศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร และใหขอมูลเก่ียวกับอะไร 

               3. ครูอาจใหนักเรียนศึกษา Geo Tip เก่ียวกับดาวเทียมสํารวจทรัพยากร จากหนังสือเรียนภูมิศาสตร  

         ม.4-6 ประกอบการตั้งประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรเพ่ิมเติม 

 ข้ันท่ี 2  การรวบรวมขอมูล  
  1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน โดยใหนักเรียนในแตละกลุมมีหมายเลขประจําตัว คือ หมายเลข  

     1 2 3 และ 4 เรียกวา กลุมแมบาน 

  2. นักเรียนกลุมแมบานแยกยายไปรวมกันตามหมายเลขเดียวกัน เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ 

ช่ัวโมงที่ 1 
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ข้ันสรุป 

  3. สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญ รวมกันสืบคนความรู เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จากหนังสือเรียน 

     ภูมิศาสตร ม.4-6 และสรุปความรูลงในใบงาน ตามประเด็นตอไปนี้  

  1  หมายเลข 1 ทําใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล 

  2  หมายเลข 2 ทําใบงานท่ี 1.3 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก 

  3  หมายเลข 3 ทําใบงานท่ี 1.4 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

  4  หมายเลข 4 ทําใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 4. สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญแตละหมายเลขทําการรวบรวมและอภิปรายขอมูลจากการทําใบงาน 

 

 ข้ันท่ี 3  การจัดการขอมูล 
  1. สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญแตละหมายเลขกลับไปยังกลุมแมบานของตนเอง  

  2. สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลท่ีตนไดจากการรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 

  3. จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลท่ีนําเสนอเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 

 

 

 

 ข้ันท่ี 4  การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 1. สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาทําการวิเคราะห และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง

  ของขอมูล โดยครูชวยชี้แนะเพ่ิมเติม 

 2. ครูใหนักเรียนแตละกลุมใชความรูเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  

  มาประกอบการนําเสนอเพ่ิมเติมตามประเด็น ดังนี้ 

  1  กลุมท่ี 1 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล 

  2  กลุมท่ี 2 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก 

  3  กลุมท่ี 3 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

  4  กลุมท่ี 4 เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 3. ครแูละนักเรียนวิเคราะหในเรื่องราวท่ีนําเสนอ และอภิปรายเสนอแนะขอคิดเห็นรวมกัน 

 ข้ันท่ี 5  การสรุปเพ่ือตอบคําถาม 
 1. ครูใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเพ่ือตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร 

 2. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด การทํารายงาน แผนท่ี Google Maps  

  กําหนดเสนทางจากบานของฉันถึงโรงเรียน โดยกําหนดใหปกหมุด “บานของฉัน” และ “โรงเรียน”  

  พรอมอธิบายวิธีการนําระบบภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนใหเขาใจงายและชัดเจน 

 3. ใหนักเรียนทําแบบวัดฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรเพ่ือทดสอบความรู 

  ท่ีไดศึกษามา แลวนําสงครูในชั่วโมงถัดไป 

 

ช่ัวโมงที่ 2 
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ข้ันประเมิน 

 
  

 -  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร หรือใช PPT สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา 

ตลอดจนความสําคัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตรตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  

 

 

      1. ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคําถาม การรวมกันทํางาน และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

      2. ครูตรวจสอบผลจากการทําใบงาน และแบบวัดฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 

      3.  ครใูหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 

 

 

 

9.  การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

9.1 การวัดและประเมินผล 

     ระหวางการจัดกิจกรรม 

     การเรียนรู 

     1  อธิบายความสําคัญและ 

        ประโยชนของเทคโนโลย ี

         ภูมิสารสนเทศได  

     2 ประยุกตความรูเก่ียวกับ  

         ภูมิสารสนเทศมาใชใน   

         ชีวิตประจําวันได  

 

 

 

- ตรวจใบงานท่ี 1.2 

- ตรวจใบงานท่ี 1.3 

- ตรวจใบงานท่ี 1.4 

- ตรวจใบงานท่ี 1.5 

 

 

 

 

 

- ใบงานท่ี 1.2 

- ใบงานท่ี 1.3 

- ใบงานท่ี 1.4 

- ใบงานท่ี 1.5 

 

 

 

 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 

     3 การนําเสนอผลงาน  - ประเมินการนําเสนอ   

  ผลงาน 

- แบบประเมินการนําเสนอ  

  ผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

     4 พฤติกรรม  

         การทํางานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

     5 พฤติกรรม  

         การทํางานกลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

     6 คุณลักษณะ  

         อันพึงประสงค 

- สังเกตความใฝเรียนรู  

  และมุงม่ันในการทํางาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะ   

  อันพึงประสงค 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 
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9.2 การวัดและประเมินผล 

     หลังเรียน 

     - แบบทดสอบหลังเรียน 

       หนวยการเรียนรูท่ี 1  

       เรื่อง เครื่องมือทาง 

       ภูมิศาสตร 

- ตรวจแบบทดสอบ 

  หลังเรียน 

- แบบทดสอบหลังเรียน - รอยละ 60 ผานเกณฑ 

9.3 การรูเรื่องภูมิศาสตร - ประเมินการใชเครื่องมือ   

  ทางภูมิศาสตร 

- แบบประเมินการใช   

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 10.1  ส่ือการเรียนรู 
     1  หนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 

    2  แบบฝกสมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 

    3   แบบวัดฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 

    4   หนังสือคนควาเพ่ิมเติม 

(1  ทรงกต ทศานนท.2550. หลักการรับรูจากระยะไกล. เอกสารประกอบการสอนวิชา 106601. 

  นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

(2  สัญญา สราภิรมย.2550. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร. เอกสารประกอบการสอนวิชา 10611. 

  นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

  5   เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก แผนท่ี ลูกโลกจําลอง รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 

6   ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล 

7   ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก 

8   ใบงานท่ี 1.4 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

9   ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 10.2  แหลงการเรียนรู 
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      1  หองสมุด  

      2  แหลงขอมูลสารสนเทศ  

    -  http://earth.google.co.th 

    -  http://maps.google.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1.2 

                             เร่ือง การรับรูจากระยะไกล 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การรับรูจากระยะไกล แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 

1.  การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing เปนระบบสํารวจเก็บขอมูลเก่ียวกับพ้ืนผิวโลก โดยใชสิ่งใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  การทํางานของเครือ่งรับรูจากระยะไกล จะตรวจจับสิ่งใด 

http://maps.google.co.th/
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  ระบบการทํางานของเครื่องรับรูจากระยะไกลจะแปลงขอมูลออกมาในลักษณะรูปแบบใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  จงยกตัวอยางระบบการทํางานของเครื่องรับรูระยะไกลท่ีนํามาประยุกตใชประโยชนในดานตาง ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1.3 

                             เร่ือง การกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 

1.  ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning System เปนเทคโนโลยีท่ีใชกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก  
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     โดยอาศัยสิ่งใดบาง   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก ใชขอมูลจากดาวเทียมอยางนอยก่ีดวง    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  จงยกตัวอยางระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลกท่ีนํามาประยุกตใชประโยชนในโลกยุคปจจุบันในดานตาง ๆ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1.4 

                             เร่ือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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คําช้ีแจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แลวตอบคําถามตอไปนี ้

 

1.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System เปนระบบท่ีเชื่อมโยงกับคาพิกัดภูมิศาสตรและ  

    รายละเอียดของพ้ืนท่ีนั้นบนพ้ืนโลก โดยใชสิ่งใด  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ระบบคอมพิวเตอรท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือใชทํางานกับขอมูลทางภูมิศาสตร ประกอบดวยสิ่งใดบาง   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ขอมูลตําแหนง เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับสิ่งใด   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  ขอมูลคุณลักษณะ เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับสิ่งใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร มีขอดีอยางไร 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

33 
 

 

ใบงานท่ี 1.5 

                     เร่ือง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 

1.  บทบาทของภมิูสารสนเทศในปจจุบัน จะปรากฏใหเห็นถึงการใชประโยชนอยางแพรหลายบนเทคโนโลยีใด 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  จงยกตัวอยางการประยุกตใชประโยชนภูมิสารสนเทศในดานตาง ๆ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ขอดีของการนําระบบภูมิสารสนเทศมาชวยในการจัดทําแผนท่ีภาษี คือสิ่งใด   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  ขอดีของระบบภูมิสารสนเทศท่ีนํามาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรของประเทศ มีความเก่ียวของกับสิ่งใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

ใบงานท่ี 1.2 

                             เร่ือง การรับรูจากระยะไกล 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การรับรูจากระยะไกล แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 

1.  การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing เปนระบบสํารวจเก็บขอมูลเก่ียวกับพ้ืนผิวโลก โดยใชสิ่งใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  การทํางานของเครื่องรับรูจากระยะไกล จะตรวจจับสิ่งใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ระบบการทํางานของเครื่องรับรูจากระยะไกลจะแปลงขอมูลออกมาในลักษณะรูปแบบใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  จงยกตัวอยางระบบการทํางานของเครื่องรับรูระยะไกลท่ีนํามาประยุกตใชประโยชนในดานตาง ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เครื่องรับรู (Sensors ซ่ึงติดไปกับดาวเทียม เครื่องบิน หรือบอลลูน  

คลืน่พลังงานแมเหล็กไฟฟาท่ีสะทอนจากวัตถุบนผิวโลก หรือตรวจจับคลื่นท่ีสงไปและสะทอนกลับมา 

เชิงตัวเลข ซ่ึงนําไปใชแสดงเปนภาพและทําแผนท่ี 
 

(แนวตอบ  

1.  งานติดตามพ้ืนท่ีไฟปาและความเสียหายจากไฟปา 

2.  งานสํารวจพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 

3.  การประเมินทิศทางการไหลของน้ํา 

4.  การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินในแตละชวงเวลา 
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ใบงานท่ี 1.3 

                             เร่ือง การกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 

1.  ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (Global Positioning System เปนเทคโนโลยีท่ีใชกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก  

     โดยอาศัยสิ่งใดบาง   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก ใชขอมูลจากดาวเทียมอยางนอยก่ีดวง    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  จงยกตัวอยางระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลกท่ีนํามาประยุกตใชประโยชนในโลกยุคปจจุบันในดานตาง ๆ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ดาวเทียม สถานีภาคพ้ืนดิน และเครื่องรับจีพีเอส 

อยางนอย 4 ดวง 

(แนวตอบ  

1.  งานรังวัดเพ่ืองานควบคุมและทําแผนท่ี 

2.  งานติดตามการจราจร 

3.  งานตรวจวัดการเคลื่อนยายของโครงสรางทางวิศวกรรม รวมท้ังสะพานและอาคาร 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1.4 

                             เร่ือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แลวตอบคําถามตอไปนี ้

 

1.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System เปนระบบท่ีเชื่อมโยงกับคาพิกัดภูมิศาสตรและ  

     รายละเอียดของพ้ืนท่ีนั้นบนพ้ืนโลก โดยใชสิ่งใด  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ระบบคอมพิวเตอรท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือใชทํางานกับขอมูลทางภูมิศาสตร ประกอบดวยสิ่งใดบาง   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ขอมูลตําแหนง เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับสิ่งใด   
 

ใชคอมพิวเตอร และแสดงผลลัพธไปรูปแบบตาง ๆ เชน แผนท่ี ภาพสามมิติ สถิติ ตารางขอมูล รอยละ 

ประกอบดวยขอมูลตําแหนง  และขอมูลคุณลักษณะ 

 

ตําแหนงท่ีตั้งของขอมูลตาง ๆ บนพ้ืนโลก ประกอบดวยขอมูล จุด เสน และพ้ืนท่ี 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  ขอมูลคุณลักษณะ เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับสิ่งใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีขอดีอยางไร 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

ใบงานท่ี 1.5 

                     เร่ือง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 

1.  บทบาทของภมิูสารสนเทศในปจจุบัน จะปรากฏใหเห็นถึงการใชประโยชนอยางแพรหลายบนเทคโนโลยีใด 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  จงยกตัวอยางการประยุกตใชประโยชนภูมิสารสนเทศในดานตาง ๆ 
 

การอธิบายถึงคุณลักษณะตาง ๆ ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เชน ขอมูลจํานวนประชากร 

 

เปนระบบท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลไดมาก เรียกดูหรือคนหาขอมูลไดรวดเร็ว และสามารถสรางขอมูลสารสนเทศ

ข้ึนมาใหมดวยการบูรณาการ หรือใชขอมูลหลายชนิดท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันมาวิเคราะหรวมกันไดงาย 

คอมพิวเตอร  โทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทสมารตโฟน และแท็บเล็ต 

(แนวตอบ  

1.  การจัดทําขอบเขตของพ้ืนท่ีปาไม 

2.  การสรางขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการบริหารพ้ืนท่ี 

3.  การใชระบบ GPS ในยานพาหนะ 
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ช้ินงาน/ภาระงานรวบยอด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ขอดีของการนําระบบภูมิสารสนเทศมาชวยในการจัดทําแผนท่ีภาษี คือสิ่งใด   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  ขอดีของระบบภูมิสารสนเทศท่ีนํามาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรของประเทศ มีความเก่ียวของกับสิ่งใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

กิจกรรม รายงานแผนที่ Google Maps  

คําช้ีแจง :  ใหนักเรียนจัดทํารายงาน แผนท่ี Google Maps กําหนดเสนทางจากบานของฉันถึงโรงเรียน  
 โดยกําหนดใหปกหมุด “บานของฉัน” และ “โรงเรียน” พรอมอธิบายวิธีการนําระบบภูมิสารสนเทศ 
 มาใชประโยชนใหเขาใจงายและชัดเจน 

 

แบบประเมินการรูเรือ่งภูมิศาสตร 

ทําใหการจัดเก็บภาษีงายและสะดวกข้ึน เพราะมีขอมูลท่ีใชในการคํานวณภาษี 

 

เก่ียวของกับการทําฐานขอมูลทรัพยากรในชุมชน โดยใชขอมูลจากภาพดาวเทียมท่ีนํามาจัดเก็บไวในระบบ 

ภูมิสารสนเทศ ท่ีสามารถเรียกใชงาน หรือนํามาวิเคราะหประมวลผลกับขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ในการบริหารพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม รายงานแผนที่ Google Maps  
 

รายการ

ประเมิน 

เกณฑการประเมิน  
ระดับ

คุณภาพ 
ดีมาก 

(4  

ดี 

(3  

พอใช 

(2  

ปรับปรุง 

(1  

1.ความสามารถ 

   ทาง   

   ภูมิศาสตร 

อธิบายวิธีการนําระบบ

ภู มิสารสนเทศมาใช

ประโยชนใหเขาใจงาย 

ชัดเจนและครบถวน 

อธิบายวิธีการนําระบบ

ภู มิสารสนเทศมาใช

ประโยชนใหเขาใจงาย

ชัดเจนเปนสวนใหญ 

อธิบายวิธีการนําระบบ

ภู มิสารสนเทศมาใช

ประโยชนใหเขาใจงาย 

ชัดเจนเปนบางสวน 

อ ธิ บ า ย วิ ธี ก า ร นํ า

ระบบภูมิสารสนเทศ

มา ใช ป ร ะ โ ยชน ใ ห

เขาใจแตไมชัดเจน 

 

     ดมีาก 

 

 

     ดี 

 

 

     พอใช 

 

 

     ปรับปรุง 

2. กระบวนการ   

   ทาง 

   ภูมิศาสตร 

วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ลภู มิ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ตามกระบวนการทาง

ภู มิศาสตร ได ถูกตอง

ชัดเจนและครบถวน 

วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ลภู มิ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ตามกระบวนการทาง

ภู มิศาสตร ได ถูกตอง

ชัดเจนเปนสวนใหญ 

วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ลภู มิ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ตามกระบวนการทาง

ภู มิศาสตร ได ถูกตอง

ชัดเจนเปนบางสวน  

วิ เ คราะหข อ มูลภู มิ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ตามกระบวนการทาง

ภู มิ ศาสตร ได แต ไ ม

ชัดเจน 

3. ทักษะทาง 

   ภูมิศาสตร 

นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ภู มิ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ไดถูกตองชัดเจนและ

ครบถวน 

นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ภู มิ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ได ถูกตองชัดเจนเปน

สวนใหญ 

นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ภู มิ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ได ถูกตองชัดเจนเปน

บางสวน 

นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ภู มิ

สารสนเทศภูมิศาสตร

ไดแตไมชัดเจน 

     

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
  ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  9-12 ดี 

  6-8 พอใช 

  ต่ํากวา 6 ปรับปรุง 

 
 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนประเมินผลการนําเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แลวขีด ลงในชองท่ี 

             ตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
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ลงช่ือ...................................................ผูประเมิน 

                                                                             ............/................./................ 

 

        เกณฑการใหคะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน  ให 3 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ   ให 2 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน   ให 1 คะแนน 

 

 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12-15 ด ี  

 8-11 พอใช  

 ต่ํากวา 8 ปรับปรุง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานรายบุคคล 
 

1 ความถูกตองของเนื้อหา    

2 การลําดับข้ันตอนของเรื่อง    

3 วิธีการนําเสนอผลงานอยางสรางสรรค    

4 การใชเทคโนโลยีในการนําเสนอ    

5 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม    

                                  รวม  
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คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชองท่ี 

             ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลงช่ือ...................................................ผูประเมิน 

                                                                             ............../.................../............. 

 

        เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ ให 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให   1    คะแนน 

 

 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12-15 ด ี  

 8-11 พอใช  

 ต่ํากวา 8 ปรับปรุง  

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    

2 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน    

3 การทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย    

4 ความมีน้ําใจ    

5 การตรงตอเวลา    

                                  รวม  
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  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชองท่ี 

             ตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับท่ี 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงคนอ่ืน 

การทํางาน 
ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ความมี
น้ําใจ 

การม ี
สวนรวมใน

การ
ปรับปรุง 

ผลงานกลุม 

รวม 
15  

คะแนน 

 
3 

 
2 

  
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

  
1 

 
3 

 
2 

 
1 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

                                                                  ลงช่ือ...................................................ผูประเมิน                                                                                                               

                                                                            ............../.................../............... 

        เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ ให 3    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให   1    คะแนน 

 

 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12-15 ด ี  
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 8-11 พอใช  

 ต่ํากวา 8 ปรับปรุง  

 
  
 
    แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชองท่ี 

             ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. รักชาติ ศาสน 

   กษัตริย 

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติและรองเพลงชาติ    

1.2 เขารวมกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคี ปรองดอง และเปนประโยชน 

     ตอโรงเรียน 

   

1.3 เขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา    

1.4 เขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยตามท่ีโรงเรียนจัดขึ้น    

2. ซ่ือสัตย สุจริต 2.1 ใหขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง    

2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตอง     

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ  

3.2 มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจาํวัน 

   

4. ใฝเรียนรู 4.1 รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและนําไปปฏิบัติได    

4.2 ศึกษาคนควาความรูจากส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ    

5. อยูอยางพอเพียง 5.1 ใชทรัพยสินและส่ิงของของตนเองและสวนรวมอยางประหยัด    

5.2 ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา    

5.3 ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุงม่ันในการทํางาน 6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย    

6.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ    

7. รักความเปนไทย 7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย    

7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวม    

8.2 เขารวมกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน    

 

ลงช่ือ...................................................ผูประเมิน 

                                                                                                            ................/.................../............. 

         เกณฑการใหคะแนน 
   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ ให   3   คะแนน 

  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง ให   2   คะแนน 
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  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง ให   1   คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ขอเสนอแนะ    

        

                                                                  ลงช่ือ  .................................  
                                                                            ( ................................  

                                                                ตําแหนง   ....... 

 

12. บันทึกผลหลงัการสอน 

  ดานความรู 

      

      

  ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

      

      

  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  

      

      

         ดานความสามารถทางภูมิศาสตร  

      

      

  ดานอ่ืน ๆ (พฤติกรรมเดน หรือพฤติกรรมท่ีมีปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล (ถามี   
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        ปญหา/อุปสรรค 

      

      

       แนวทางการแกไข 

      

      
 


