หนวยการเรียนรูที่ 1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร
เวลา 4 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
ส 5.1

เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใชแผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร
ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ม.4-6/3
ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร และนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

2. สาระการเรียนรู

2.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง
1 แผนที่และองคประกอบ
2 การอานแผนที่เฉพาะเรื่อง
3 การแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
4 การนําภูมิสารสนเทศไปใชในชีวิตประจําวัน
2.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา

3. มโนทัศนสําคัญ (Key Concept

- การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรตามกระบวนการทางภูมิศาสตรจะชวยใหสามารถนําภูมิสารสนเทศ
มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. คําถามหลัก (Big Question

- การอานแผนที่ การแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม รวมทั้งการคนหาขอมูลจาก
เครื่องมือทางภูมิศาสตรมีวิธีการอยางไร และนําภูมิสารสนเทศไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร

5. การรูเรื่องภูมิศาสตร (Geo–Literacy
ความสามารถทางภูมิศาสตร
1. ความเขาใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย
2. การใหเหตุผลทางภูมิศาสตร
3. การตัดสินใจอยางเปนระบบ

กระบวนการทางภูมิศาสตร
1. การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
2. การรวบรวมขอมูล
3. การจัดการขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
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ทักษะทางภูมิศาสตร
1. การสังเกต
2. การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร
3. การใชเทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร

5. การสรุปเพื่อตอบคําถาม

4. การคิดเชิงพื้นที่
5. การใชเทคโนโลยี
6. การใชสถิติพื้นฐาน

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการคิด
1 ทักษะการสํารวจคนหา
2 ทักษะการรวบรวมขอมูล
3 ทักษะการวิเคราะห
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด

รายงานแผนที่ Google Maps เรื่อง แผนที่ Google Maps กําหนดเสนทางจากบานของฉันถึงโรงเรียน

8. การวัดและการประเมินผล
รายการวัด
8.1 การประเมินชิ้นงาน/
ภาระงาน (รวบยอด

วิธีวัด
- ประเมินรายงานแผนที่
Google Maps เรื่อง
แผนที่ Google Maps
กําหนดเสนทางจากบาน
ของฉันถึงโรงเรียน

เครื่องมือ
- แบบประเมินรายงาน
แผนที่ Google Maps
เรื่อง แผนที่ Google
Maps กําหนดเสนทาง
จากบานของฉันถึง
โรงเรียน
- แบบทดสอบกอนเรียน

เกณฑการประเมิน
- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ

8.2 การวัดและประเมินผล
กอนเรียน
- แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
เรื่อง เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร
8.3 การวัดและประเมินผล
ระหวางการจัดกิจกรรม
1 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร
2 เทคโนโลยีภูมิ

- ตรวจแบบทดสอบ
กอนเรียน

- ตรวจใบงานที่ 1.1

- ใบงานที่ 1.1

- รอยละ 60 ผานเกณฑ

- ตรวจใบงานที่ 1.2

- ใบงานที่ 1.2

- รอยละ 60 ผานเกณฑ
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- รอยละ 60 ผานเกณฑ

สารสนเทศ

- ตรวจใบงานที่ 1.3
- ตรวจใบงานที่ 1.4
- ตรวจใบงานที่ 1.5
3 การนําเสนอผลงาน
- ประเมินการนําเสนอ
ผลงาน
4 พฤติกรรม
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล การทํางานรายบุคคล

- ใบงานที่ 1.3
- ใบงานที่ 1.4
- ใบงานที่ 1.5
- แบบประเมิน
ผลการนําเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล

รายการวัด
5 พฤติกรรม
การทํางานกลุม
6 คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

เครื่องมือ
เกณฑการประเมิน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ระดับคุณภาพ 2
การทํางานกลุม
ผานเกณฑ
- แบบประเมินคุณลักษณะ - ระดับคุณภาพ 2
อันพึงประสงค
ผานเกณฑ

วิธีวัด
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

8.4 การวัดและประเมินผล - ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน
หลังเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
เรื่อง เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร
8.5 การรูเรื่องทางภูมิศาสตร - ประเมินรายงานแผนที่
Google Maps เรื่อง
แผนที่ Google Maps
กําหนดเสนทางจากบาน
ของฉันถึงโรงเรียน

9. กิจกรรมการเรียนรู

- แบบทดสอบหลังเรียน

- รอยละ 60 ผานเกณฑ

- แบบประเมินรายงาน
แผนที่ Google Maps
เรื่อง แผนที่ Google
Maps กําหนดเสนทาง
จากบานของฉันถึง
โรงเรียน

- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร
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- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ
- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ

เรื่องที่ 1 : เครื่องมือทางภูมิศาสตร
วิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process

เวลา 2 ชั่วโมง

ขั้นนํา
นักเรียนชมภาพ หรือคลิปวิดีโอลักษณะภูมิประเทศของทวีปตาง ๆ ของโลก แลวตอบคําถามกระตุนความคิด
ขั้นสอน

ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
1. นักเรียนดูแผนที่ประเภทตาง ๆ แลวรวมกันตอบคําถามเกี่ยวกับแผนที่
2. นักเรียนชวยกันตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนแบงกลุมศึกษาความรูเกี่ยวกับแผนที่ตามประเด็นที่กําหนด
2. ครูแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 การจัดการขอมูล
1. สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลที่ตนไดจากการรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน
2. จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและนําเสนอขอมูล
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล
1. สมาชิกในกลุมทุกคนนําขอมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป
ที่สืบคนมาวิเคราะหตามประเด็นเพื่ออธิบายคําตอบ
2. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน สมาชิกกลุมอื่นเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. สมาชิกแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร และรวมกันเฉลยคําตอบ
ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม
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1. นักเรียนในชั้นเรียนชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร
2. สมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร
ขั้นสรุป
นักเรียนรวมกันสรุปเครื่องมือทางภูมิศาสตร ตลอดจนความสําคัญที่มีอิทธิพลตอการนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน

เรื่องที่ 2 : เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
วิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process

เวลา 2 ชั่วโมง

ขั้นนํา
ครูใหนักเรียนเลนเกมแขงขันการใชสมารตโฟนในการหาเสนทางไปยังสถานที่ที่นักเรียนสนใจในทวีปตาง ๆ
จํานวน 10 แหง จากนั้นอภิปรายแสดงความคิดรวมกัน
ขั้นสอน
ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
1. นักเรียนดูรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม แลวรวมกันตอบคําถาม
2. นักเรียนชวยกันตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนแบงกลุมศึกษาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผานการทําใบงานตามประเด็น
ที่กําหนด
2. ครูแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 3 การจัดการขอมูล
1. สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลที่ตนไดจากการรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน
2. จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล
1. สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาทําการนําเสนอ และรวมกันวิเคราะหตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม
2. สมาชิกแตละกลุมอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม
1. นักเรียนในชัน้ เรียนชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร
ขั้นสรุป
นักเรียนรวมกันสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความสําคัญที่มีอิทธิพลตอการนํามาใชในชีวิตประจําวัน

10. สื่อ/แหลงการเรียนรู

10.1 สื่อการเรียนรู
1 หนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6
2 แบบฝกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร ม.4-6
3 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.4-6
4 หนังสือคนควาเพิ่มเติม
(1 ทรงกต ทศานนท.2550. หลักการรับรูจากระยะไกล. เอกสารประกอบการสอนวิชา 106601.
นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
(2 พรทิพย กาญจนสุนทร.2541. แผนที่และการแปลตีความแผนที่. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
ภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
(3 สัญญา สราภิรมย.2550. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร. เอกสารประกอบการสอนวิชา 10611.
นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
5 เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก แผนที่ ลูกโลกจําลอง รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ใบงานที่ 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

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลื อกคําตอบที่ถูกต องที่สุดเพียงขอเดียว
1. เครื่องมือทางภูมศิ าสตรมคี วามสําคัญอยางไร
ก. ใชเปนขอมูลในการแกปญหา
ข. ชวยใหมนุษยมองเห็นโลกไดสวยงาม
ค. ใชเปนชองทางการติดตามธุรกิจพื้นบาน

ง. ใชเปนขอมูลในการยึดครองมาทําประโยชน
2. ขอใดเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาภูมิศาสตรที่มนุษย
สรางขึ้นเพื่อจําลองสิ่งที่เกิดขึน้ โดยสรางบนแผนแบนราบ
ยอขนาดใหเล็กลงตามอัตราสวน
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

ก. ลูกโลก
ข. เข็มทิศ
ค. แผนที่
ง. ภาพถายทางอากาศ
วัตถุประสงคของการใชแผนที่ คือขอใด
ก. ศึกษาฤดูกาล
ข. หาตําแหนงที่ตั้ง
ค. ศึกษาพื้นที่ของโลก ง. เทียบเวลาของโลก
แผนที่เลม เกิดจากการรวบรวมแผนที่ประเภทใด
ก. ลูกโลกและแผนทีเ่ ฉพาะเรื่อง
ข. แผนที่ภูมิประเทศกับแผนที่ภูมิอากาศ
ค. แผนที่เฉพาะเรื่องกับรูปถายทางอากาศ
ง. แผนที่เฉพาะเรื่องกับแผนที่ภูมิประเทศ
มุกดาวางแผนการไปทองเที่ยวประเทศอังกฤษ มุกดาควรใช
เครื่องมือทางภูมิศาสตรขอใด
ก. ภาพจากดาวเทียม ข. เข็มทิศ
ค. แผนที่
ง. รูปถายทางอากาศ
ขอใดกําหนดความหมายระยะทางบนแผนที่กับระยะทางจริง
บนพื้นผิวโลก
ก. ทิศ
ข. มาตราสวน
ค. สัญลักษณ
ง. ขอบระวาง
แผนที่แสดงจุดเสี่ยงภัยแผนดินไหว จัดเปนแผนที่ประเภทใด
ก. แผนที่ทั่วไป
ข. แผนทีอ่ างอิง
ค. แผนที่เฉพาะเรื่อง
ง. แผนที่ภูมิประเทศ
บุคคลในขอใดเปนผูใชแผนที่ไดชํานาญที่สดุ
ก. โปงมีความรูเรื่องแผนที่เปนอยางดี
ข. กลางรวบรวมแผนที่เฉพาะเรื่องไวอยางหลากหลาย
ค. นางสอบไดคะแนนสูงสุดในเรื่องแผนที่ทางภูมิศาสตร
ง. กอยใชแผนที่ในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน

ง. ดวงจันทรของดาวเคราะหและดาวฤกษ
11. ขอมูลที่ใชในการพยากรณอากาศของพื้นที่หนึ่ง ๆ มาจาก
หลักการทํางานของดาวเทียมในขอใด
ก. ดาวเทียมคงที่
ข. ดาวเทียมพลังงานธรรมชาติ
ค. ดาวเทียมพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ง. ดาวเทียมโคจรรอบโลกในแนวเหนือ-ใต
12. บริเวณที่เสนขนานละติจูดกับเสนเมริเดียนตัดกัน โดยจะกําหนด
เปนคาละติจูดและคาลองจิจดู เรียกวาอะไร
ก. พิกัดภูมิศาสตร
ข. ระนาบภูมิศาสตร
ค. แนวภูมิศาสตร
ง. เสนทางภูมิศาสตร
13. ขอใดถูกตอง
ก. เสนลองจิจูด 180 องศา เปนแนวแบงเขตวัน
ข. เวลาทางซีกโลกตะวันตกเร็วกวาซีกโลกตะวันออก
ค. ประเทศไทยใชเวลาทองถิ่น 180 องศาตะวันออก
ง. ประเทศไทย ลาว เวียดนาม เวลาชากวากัน 30 นาที
14. ทุกขอจัดเปนเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ยกเวนขอใด
ก. การสัมผัสระยะไกล
ข. การจําลองภาพใหปรากฏ
ค. ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
ง. ระบบกําหนดตําแหนงทางภูมิศาสตร
15. เสนเมริเดียนแรก (0 องศา มีความสําคัญอยางไร
ก. ใชแบงซีกโลกเหนือและใต
ข. ใชเริ่มตนการแบงเวลาทองถิ่น
ค. ใชกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
ง. ใชกําหนดเวลามาตรฐานสากล
16. ถาธงชัยเดินทางจากเสนเมริเดียนแรก (0 องศา ไปทาง
ซายมือ จะมีเวลาเปลี่ยนแปลงอยางไร
ก. เปลี่ยนแปลงโดยจะมีเวลาเร็วกวาที่เสนเมริเดียนแรก

9. ปจจัยสําคัญที่ทําใหนิยมใชรูปถายทางอากาศแนวดิ่งมาจัดทํา
แผนที่คือขอใด
ก. ความชัดเจน
ข. ความสวยงาม
ค. มาตราสวนคงที่
ง. สีและรูปรางตาง ๆ
10. ความรูพื้นฐานทีม่ ีสวนชวยใหมนุษยประดิษฐดาวเทียม
คืออะไร
ก. ดาวหางและอุกกาบาต
ข. ดาวบริวารของดาวเคราะห
ค. เทหวัตถุฟากฟาประเภทตาง ๆ

ข. เปลี่ยนแปลงโดยจะมีเวลาชากวาที่เสนเมริเดียนแรก
ค. ไมเปลีย่ นแปลงเพราะใชเขตเวลามาตรฐานเหมือนกัน
ง. ไมเปลี่ยนแปลงเพราะใชเวลามาตรฐานสากลเดียวกัน
17. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกเกิดจากกิจการดานใด
ก. การทหาร
ข. การสํารวจทิศทาง
8

ค. การปองกันภัยพิบัติ
ง. การชวยเหลือผูปรสบภัย

19. ถาตองการศึกษาวาประเทศไทยมีเมืองโบราณจํานวนเทาใด
และกระจายอยูในภาคใดบาง ควรเลือกเครื่องมือประเภทใด
เหมาะสมที่สดุ
ก. ภาพจากดาวเทียม
ข. ภาพถายทางอากาศ
ค. แผนที่ภูมิประเทศและการสํารวจภาคสนาม
ง. แผนที่ประวัติศาสตรและฐานขอมูลทางโบราณคดี
20. ขอใดเปนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใชประโยชนในการ
เตือนภัยแผนดินไหว
ก. บารอมิเตอร
ข. อะนิโมมิเตอร
ค. ไซสโมกราฟ
ง. ไฮโกรกราฟ

18. การหาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมในจังหวัดสมุทรปราการ ควรใช
เครื่องมือทางภูมิศาสตรขอใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ก. Remote Sensing
ข. รูปถายทางอากาศ
ค. GIS
ง. GPS

เฉลย
1. ก.
11. ก.

2. ค.
12. ก.

3. ข.
13. ก.

4. ง.
14. ข.

5. ค. 6. ข.
15. ง. 16. ค.

7. ค. 8. ง.
17. ก. 18. ก.

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
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9. ค.
19. ก.

10. ข.
20. ค.

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ ถูกต องที่สุดเพียงข อเดี ยว
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใดสําคัญทีส่ ุดสําหรับนักเดินเรือ
ก. เข็มทิศ
ข. แผนที่ทะเล
ค. แผนที่การเดินเรือ
ง. รูปถายทางอากาศ
2. ปจจุบันนักเรียนคิดวาเครื่องมือทางภูมิศาสตรใดที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของเราอยางมาก
ก. อินเทอรเน็ต
ข. รูปถายทางอากาศ
ค. ภาพจากดาวเทียม
ง. แผนที่แสดงเสนทางหลวง
3. ขอใดเปนเครื่องมือประเภทอุปกรณ
ก. ลูกโลก
ข. เข็มทิศ
ค. แผนที่
ง. ภาพถายทางอากาศ
4. ขอใดเปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ใหขอมูลสารสนเทศที่
ตองนํามาวิเคราะหและแปลความ
ก. แผนที่เลม
ข. เข็มทิศและแอลติมิเตอร
ค. เครื่องวัดน้ําฝนและลูกโลก
ง. ภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
5. ผูใชแผนที่ควรมีความรูพื้นฐานในขอใดมากที่สุด จึงจะสามารถ
อานแผนที่ไดถูกตอง
ก. ประเภทของแผนที่
ข. ภูมิประเทศในแผนที่
ค. ความหมายของแผนที่
ง. องคประกอบของแผนที่
6. ประโยชนสูงสุดของแผนที่คืออะไร
ก. เพื่อคํานวณหาพื้นที่บนผิวโลก
ข. สรางสัญลักษณตาง ๆ ของผิวโลก
ค. ทราบขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของโลก
ง. เพื่อเห็นสัญลักษณที่แทจริงของผิวโลก
7. การอานจุดบนเสนขนาน เรียกวาอะไร
ก. อิเควเตอร
ข. ละติจูด
ค. ลองจิจูด
ง. เมริเดียน
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8. การอานแผนที่แจงเตือนอุทกภัย จะใชขอมูลขอใดแจงเตือน
ก. ระดับสีที่ใชเปนเกณฑแจงเตือน
ข. ระดับแสงที่ใชเปนเกณฑแจงเตือน
ค. ระดับเสียงที่ใชเปนเกณฑแจงเตือน
ง. ระดับความสูงของธงเปนเกณฑแจงเตือน
9. ภาพถายจากดาวเทียมใชเทคโนโลยีอะไร
ก. รังสีแกมมา
ข. รังสีความรอน
ค. คลื่นวิทยุ
ง. คลื่นแมเหล็กไฟฟา
10. การกําหนดตําแหนงที่ตั้งของจุดหนึ่งจุดใดบนพื้นผิวโลก
เพื่อใหทราบไดวาจุด ๆ นั้นตั้งอยูที่ใด ตองอาศัยเสนละติจดู
และลองติจูด คือความหมายของสิ่งใด
ก. พิกัดทางภูมิศาสตร
ข. ระบบรับรูร ะยะไกล
ค. ระบบติดตามระยะไกล
ง. ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
11. คําวา “เวลามาตรฐานทองถิน่ ” มีความหมายตรงกับขอใด
ก. เวลาของพื้นที่ที่ไดรับแสงอาทิตย
ข. เวลาที่กําหนดขึ้นเองในแตละพื้นที่
ค. เวลามาตรฐานกรีนิชสากลปานกลาง
ง. เวลามาตรฐานตามเขตเวลาแตละพื้นที่
12. หากสุวิทยตองการขึ้นเครื่องบินเดินทางจากประเทศไทยไป
ประเทศอังกฤษ สุวทิ ยตองปรับเวลาในนาฬิกาขอมือของเขา
อยางไร
ก. เพิ่มขึ้น 4 ชั่วโมง
ข. ลดลง 4 ชั่วโมง
ค. เพิ่มขึ้น 7 ชั่วโมง
ง. ลดลง 7 ชั่วโมง
13. ถาทราบเพียงขอมูลละติจูด ซึง่ เปนขอมูลทางภูมิศาสตรของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง เราจะทราบขอมูลขอใดไดอยางชัดเจน
ก. ภูมิอากาศ
ข. ลมประจําถิ่นที่พัดมา
ค. ความกดอากาศ
ง. เวลาทองถิ่น
14. การสํารวจขอมูลของภูมสิ ารสนเทศชนิดใดแตกตางจากขออื่น
ก. ภาพจากดาวเทียม
ข. การรับรูจากระยะไกล
ค. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ง. ระบบกําหนดตําแหนงทางภูมิศาสตร

ค. การใชคลื่นแสงในการทําลายสารพิษ
ง. การติดตามการเคลื่อนที่ของคนและวัตถุ
18. ถาปญญาวัดระยะทางระหวางสถานีอนามัยกับโรงเรียนใน
แผนที่หางกัน 4 เซนติเมตร เมื่อเขาทดลองเดินไดระยะทาง
จริง 2 กิโลเมตร แผนที่ฉบับนี้จะมีมาตราสวนเทาใด
ก. 1 : 50,000
ข. 1 : 55,000
ค. 1 : 150,000
ง. 1 : 5,000
19. สมใจวางแผนการไปทองเที่ยวประเทศอังกฤษ สมใจควรใช
เครื่องมือทางภูมิศาสตรขอใด
ก. ภาพจากดาวเทียม
ข. เข็มทิศ
ค. แผนที่
ง. ภาพถายทางอากาศ
20. ปจจุบันเราใชประโยชนจากโปรแกรม Google maps
ดานใดมากที่สดุ
ก. บอกเสนทางลมพายุ
ข. บอกทิศทางการเดินทาง
ค. บอกเสนทางเสี่ยงอุทกภัย
ง. บอกลมฟาอากาศประจําวัน

15. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนการรวบรวม จัดเก็บ
และวิเคราะหขอมูลทางภูมศิ าสตรโดยใชหลักเครื่องมือ
ชนิดใด
ก. ยานขนสงอวกาศ
ข. ดาวเทียมสื่อสาร
ค. ระบบคอมพิวเตอร
ง. สถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน
16. รัฐบาลใชประโยชนจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานใด
ก. จัดทําแผนที่ทองเที่ยว
ข. วางแผนการจัดทําแผนที่
ค. แกไขสภาวะทางอากาศ
ง. หาตําแหนงของสิ่งตาง ๆ
17. ทุกขอคือประโยชนของ GPS ยกเวนขอใด
ก. การใชอางอิงในการนับเวลา
ข. การสํารวจรังวัดและการทําแผนที่

เฉลย
1. ก.
11. ง.

2. ก.
12. ง.

3. ข.
13. ค.

4. ง.
14. ข.

5. ง.
15. ค.

6. ค.
16. ข.
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7. ข. 8. ก. 9. ง.
17. ค. 18. ก. 19. ค.

10. ก.
20. ข.

หนวยการเรียนรูที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร
เวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัด
ส 5.1

ม.4-6/3

เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใชแผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร และนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

2. จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายความสําคัญและประโยชนของเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทตาง ๆ ได (K
2. เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนขอมูลอันเปนประโยชนตอการใชชีวิตประจําวันได (P
3. เห็นคุณคาของการศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตรเพื่อการใชประโยชนในชีวิตเพิ่มมากขึ้น (A

3. สาระการเรียนรู

สาระการเรียนรูแกนกลาง
1 แผนที่และองคประกอบ
2 การอานแผนที่เฉพาะเรื่อง

สาระการเรียนรูทองถิ่น
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา

สาระการเรียนรูจากสื่อ
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร
(แผนที่

4. มโนทัศนสําคัญ (Key Concept

- การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรตามกระบวนการทางภูมิศาสตรจะชวยใหสามารถนําภูมิสารสนเทศ
มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. คําถามหลัก (Big Question

- การอานแผนที่ รวมทั้งการคนหาขอมูลจากเครื่องมือทางภูมิศาสตรมีวิธีการอยางไร และนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร
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6. การรูเรื่องภูมิศาสตร (Geo–Literacy

ความสามารถทางภูมิศาสตร
1. ความเขาใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย
2. การใหเหตุผลทางภูมิศาสตร
3. การตัดสินใจอยางเปนระบบ

กระบวนการทางภูมิศาสตร
1. การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
2. การรวบรวมขอมูล
3. การจัดการขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. การสรุปเพื่อตอบคําถาม

7. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการคิด
1 ทักษะการทําใหกระจาง
2 ทักษะการนําความรูไปใช
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

ทักษะทางภูมิศาสตร
1. การสังเกต
2. การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร
3. การใชเทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร
4. การคิดเชิงพื้นที่
5. การใชเทคโนโลยี
6. การใชสถิติพื้นฐาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

8. กิจกรรมการเรียนรู

 วิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process
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ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนํา
1. ครูแจงใหนักเรียนทราบถึงวิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process
ชื่อเรื่องที่จะเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และผลการเรียนรู
2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร
3. ครูนําภาพ หรือคลิปวิดีโอลักษณะทางกายภาพในทวีปตาง ๆ ของโลกมาใหนักเรียนดู ซึ่งมีทั้งภูเขา
ที่ราบสูง แมน้ํา และทะเลทราย
4. ครูถามคําถามกระตุนความคิดโดยใหนักเรียนรวมกันตอบคําถาม เชน
1 ถาเราตองการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศตาง ๆ ในโลก เราควรศึกษาความรูเกี่ยวกับการเดินทาง
สถานที่ทองเที่ยว หรือสภาพภูมิประเทศ ดังนั้น จะสามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรใดไดบาง และ
ประโยชนที่จะไดรับจากเครื่องมือดังกลาวคืออะไร
(แนวตอบ เชน แผนที่ เพราะนําเสนอขอมูลลักษณะของสิ่งที่ปรากฏบนผิวโลก และทําใหทราบไดถึงสภาพ
ภูมิประเทศ ตลอดจนสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณพื้นที่ตาง ๆ บนโลกไดเปนอยางดี
2 เครื่องมือทางภูมิศาสตรมีความสําคัญอยางไร
(แนวตอบ เปนเครื่องมือที่สามารถใชศึกษาเรื่องราวสภาพพื้นที่ตาง ๆ บนโลก เชน ลักษณะทางกายภาพ
ของโลก ตลอดจนการสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมและการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย จึงนํามาซึ่งขอมูล
ที่มีความถูกตองและทันสมัย รวมถึงสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อเปนประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันได
ขั้นสอน
ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
1. ครูนําแผนที่ประเภทตาง ๆ มาใหนักเรียนดู แลวรวมกันตอบคําถามตามประเด็น หรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบการตั้งคําถามจาก Geo Tip ในหนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 เชน
1 นักเรียนพบเห็นสิ่งใดจากแผนที่บาง
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(แนวตอบ ชื่อแผนที่ เสนโครงแผนที่ สี สัญลักษณ มาตราสวน พิกัดทางภูมิศาสตร ฯลฯ
2 นักเรียนคิดวา แผนที่มีประโยชนอยางไร
(แนวตอบ เชน ใชศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ศึกษาลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาสภาพอากาศ
ศึกษาเสนทางการเดินทาง ศึกษาเสนทางการทองเที่ยว
3 หากนักเรียนมีการสืบคนขอมูลจากแผนที่เชิงเลขบนสมารตโฟน จะสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ไดจากสวนใดของแผนที่
(แนวตอบ มาตราสวน เนื่องจากขอมูลของแผนที่เชิงเลขมีความสัมพันธระหวางขอมูลพิกัดและ
สัญลักษณแสดงผล โดยสามารถแสดงรายละเอียดทั้งทางราบและทางดิ่งได จึงมีความถูกตองที่จะ
สามารถพิจารณาไดตามหลักเกณฑของมาตราสวน เชนเดียวกับแผนที่ประเภทกระดาษทั่วไป

2. จากนั้นครูใหนักเรียนชวยกันตั้งประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรเกี่ยวกับแผนที่ เพื่อคนหาคําตอบ เชน
1 แผนที่แตละประเภท มีขอแตกตางกันอยางไร
2 การใชประโยชนจากแผนที่มีขอจํากัดหรือไม อยางไร
3 เพราะเหตุใด แผนที่จึงถูกนํามาใชในการศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและโลก
4 สวนประกอบตาง ๆ ที่พบในแผนที่มีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร
5 หากในอนาคตไมมีแผนที่เปนหนึ่งในเครื่องมือทางภูมิศาสตรจะสงผลกระทบอยางไร
ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูล
1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน สืบคนขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ จากหนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6
หรือจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เชน หนังสือในหองสมุด เว็บไซตในอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียนตามประเด็นตอไปนี้
1 ประเภทของแผนที่
2 องคประกอบของแผนที่เฉพาะเรื่อง
3 การอานและแปลความ แผนที่
4 การใชประโยชนแผนที่
2. ครูแนะนําแหลงขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับแผนที่และการอานแผนที่ เพื่อเปนการรวบรวม
ขอมูลเพิ่มเติม

ชั่วโมงที่ 2
ขั้นที่ 3 การจัดการขอมูล
1. สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลที่ตนไดจากการรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน
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2. จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลที่นําเสนอเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และรวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาตัวอยางองคประกอบของแผนที่ จากแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
คาบสมุทรอินโดจีนจากหนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 หรือใชสมารตโฟนคนหาสัญลักษณที่พบในแผนที่
เพิ่มเติม แลวนําขอมูลมาอภิปรายรวมกันภายในชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล
1. ครูสุมนักเรียนเพื่อลองอานและแปลความหมายตัวอยางแผนที่เขตภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
จากหนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6 แลวอภิปรายรวมกันในกลุม พรอมทั้งประโยชนที่ไดรับ
2. ครูใหสมาชิกแตละกลุมนําขอมูลที่รวบรวมมาไดทําการวิเคราะหรวมกันเพื่ออธิบายคําตอบ
3. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน สมาชิกกลุมอื่นผลัดกันใหขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
4. สมาชิกแตละกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลมาวิเคราะหและเรียบเรียงประเด็น
สําคัญเพื่อรวมกันทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร และรวมกันเฉลยคําตอบ
ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม
1. นักเรียนในชั้นเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับแผนที่ องคประกอบของแผนที่ การอานและแปลความแผนที่
ตลอดจนการใชประโยชนแผนที่ โดยอาจศึกษา Geo Tip เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแผนที่เพิ่มเติม จาก
หนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6
2. ครูใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร โดยครูแนะนําเพิ่มเติม
3. นักเรียนทําแบบฝกสมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 เรื่อง แผนที่ เพื่อทดสอบความรูที่ไดศึกษามา
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับแผนที่ ตลอดจนความสําคัญของแผนทีม่ ีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
ผูค นในปจจุบัน หรืออาจใช PPT สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา
ขั้นประเมิน
1. ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคําถาม การรวมกันทํางาน และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2. ครูตรวจสอบผลจากการทําใบงาน และแบบฝกสมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6

9. การวัดและประเมินผล
รายการวัด
9.1 การวัดและประเมินผล
กอนเรียน
- แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1

วิธีวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
กอนเรียน

เครื่องมือ
- แบบทดสอบกอนเรียน
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เกณฑการประเมิน
- รอยละ 60 ผานเกณฑ

เรื่อง เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร
9.2 การวัดและประเมินผล
ระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
1 เลือกใชเครื่องมือทาง
- ตรวจใบงานที่ 1.1
ภูมิศาสตรในการสืบคน
ขอมูลอันเปนประโยชน
ตอการใชชีวิตประจําวัน
ได
2 การนําเสนอผลงาน
- ประเมินการนําเสนอ
ผลงาน
3 พฤติกรรม
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล
การทํางานรายบุคคล
4 พฤติกรรม
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม
การทํางานกลุม
5 คุณลักษณะ
- สังเกตความมีวินัย
อันพึงประสงค
ใฝเรียนรู และมุงมั่นใน
การทํางาน
9.3 การรูเรื่องภูมิศาสตร
- ประเมินการใชเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร

10. สื่อ/แหลงการเรียนรู

- ใบงานที่ 1.1

- รอยละ 60 ผานเกณฑ

- แบบประเมินการนําเสนอ
ผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ
- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ
- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ
- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ

- แบบประเมินการใช
เครื่องมือทางภูมิศาสตร

- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ

10.1 สื่อการเรียนรู
1 หนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6
2 แบบฝกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร ม.4-6
3 หนังสือคนควาเพิ่มเติม
- พรทิพย กาญจนสุนทร.2541.แผนที่และการแปลตีความแผนที่. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
ภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
4 เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก แผนที่ ลูกโลกจําลอง รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม
5 ใบงานที่ 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

ใบงานที่ 1.1
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร
ตอนที่ 1
คําชี้แจง : ใหนักเรียนบอกชื่อประเทศตามพิกัดทางภูมิศาสตรที่กําหนดให
ที่

ตําแหนงละติจูด

ตําแหนงลองจิจูด
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ชื่อประเทศ

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

ตอนที่ 2
คําชี้แจง : ใหนักเรียนใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก ตามหัวขอที่กําหนด
1. ขอมูลที่ไดจากการสืบคน มีสาระสําคัญอะไรบาง
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2. เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ใชสืบคนคืออะไร มีวิธีการดําเนินการอยางไร

3. เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ใชประกอบการนําเสนอขอมูล คืออะไรบาง

เฉลย
ใบงานที่ 1.1
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร
ตอนที่ 1
คําชี้แจง : ใหนักเรียนบอกชื่อประเทศตามพิกัดทางภูมิศาสตรที่กําหนดให
20

ที่

ตําแหนงละติจูด

ตําแหนงลองจิจูด

ชื่อประเทศ

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

ตอนที่ 2
คําชี้แจง : ใหนักเรียนใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก ตามหัวขอที่กําหนด
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1. ขอมูลที่ไดจากการสืบคน มีสาระสําคัญอะไรบาง

2. เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ใชสืบคนคืออะไร มีวิธีการดําเนินการอยางไร

3. เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ใชประกอบการนําเสนอขอมูล คืออะไรบาง

(หมายเหตุ พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน

หนวยการเรียนรูที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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เวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัด
ส 5.1

ม.4-6/3

เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน ใชแผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร และนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

2. จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได (K
2. ประยุกตความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใชในชีวิตประจําวันได (P
3. เห็นคุณคาของการศึกษาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการใชประโยชนในชีวิตเพิ่มมากขึ้น (A

3. สาระการเรียนรู

สาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระการเรียนรูทองถิ่น
สาระการเรียนรูจากสื่อ
1 การแปลความหมายรูปถายทาง (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา - เครื่องมือทางภูมิศาสตร
อากาศและภาพจากดาวเทียม
(เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 การนําภูมิสารสนเทศไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

4. มโนทัศนสําคัญ (Key Concept

- การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรตามกระบวนการทางภูมิศาสตรจะชวยใหสามารถนําภูมิสารสนเทศ
มาใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. คําถามหลัก (Big Question

- การแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม รวมทั้งการคนหาขอมูลจากเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรมีวิธีการอยางไร และนําภูมิสารสนเทศไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร

6. การรูเรื่องภูมิศาสตร (Geo–Literacy
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ความสามารถทางภูมิศาสตร
1. ความเขาใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย
2. การใหเหตุผลทางภูมิศาสตร
3. การตัดสินใจอยางเปนระบบ

กระบวนการทางภูมิศาสตร
1. การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
2. การรวบรวมขอมูล
3. การจัดการขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. การสรุปเพื่อตอบคําถาม

7. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการคิด
1 ทักษะการทําใหกระจาง
2 ทักษะการนําความรูไปใช
2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

ทักษะทางภูมิศาสตร
1. การสังเกต
2. การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร
3. การใชเทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร
4. การคิดเชิงพื้นที่
5. การใชเทคโนโลยี
6. การใชสถิติพื้นฐาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ใฝเรียนรู
2. มุงมั่นในการทํางาน

8. กิจกรรมการเรียนรู

 วิธีสอนแบบกระบวนการทางภูมิศาสตร (Geographic Inquiry Process
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ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนํา
1. ครูใหนักเรียนเลนเกมแขงขันการใชสมารตโฟนคนหาเสนทางไปยังสถานที่ที่นักเรียนสนใจในทวีปตาง ๆ
จํานวน 10 แหง ภายในเวลาที่กําหนด จากนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน
2. ครูสนทนาประกอบการซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในความรูความเขาใจเบื้องตนของนักเรียน
เพิ่มเติม เชน
1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดแกสิ่งใด
(แนวตอบ เชน รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม GPS GIS
2 ในปจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีประโยชนอยางไรบาง
(แนวตอบ เชน มีประโยชนในดานการสํารวจ การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูลการบริหาร การวางแผนใน
พื้นที่ที่มีขอจํากัด ทั้งในดานระยะทาง หรือการเขาถึง ตลอดจนเปนการอํานวยความสะดวกในการนํา
เทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น
ขั้นสอน
ขั้นที่ 1 การตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร
1. ครูนํารูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมสวย ๆ มาใหนักเรียนดู จากนั้นใหนักเรียนลองบอกสิ่งที่
เห็นจากสายตา
2. ครูกระตุนใหนักเรียนชวยกันตั้งประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตร เชน
1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่นํามาใชในการหาเสนทางการเดินทางไปยังเปาหมาย เรียกวาระบบอะไร
2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแตละประเภท มีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร
3 นอกจากเครื่องมือทางภูมิศาสตรอยางลูกโลก แผนที่ รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียมแลว
ยังมีเครื่องมือใดอีกบางที่ใชศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร และใหขอมูลเกี่ยวกับอะไร
3. ครูอาจใหนักเรียนศึกษา Geo Tip เกี่ยวกับดาวเทียมสํารวจทรัพยากร จากหนังสือเรียนภูมิศาสตร
ม.4-6 ประกอบการตั้งประเด็นคําถามเชิงภูมิศาสตรเพิ่มเติม
ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูล
1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน โดยใหนักเรียนในแตละกลุมมีหมายเลขประจําตัว คือ หมายเลข
1 2 3 และ 4 เรียกวา กลุมแมบาน
2. นักเรียนกลุมแมบานแยกยายไปรวมกันตามหมายเลขเดียวกัน เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ
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3. สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญ รวมกันสืบคนความรู เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จากหนังสือเรียน
ภูมิศาสตร ม.4-6 และสรุปความรูลงในใบงาน ตามประเด็นตอไปนี้
1 หมายเลข 1 ทําใบงานที่ 1.2 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล
2 หมายเลข 2 ทําใบงานที่ 1.3 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
3 หมายเลข 3 ทําใบงานที่ 1.4 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
4 หมายเลข 4 ทําใบงานที่ 1.5 เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
4. สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญแตละหมายเลขทําการรวบรวมและอภิปรายขอมูลจากการทําใบงาน
ขั้นที่ 3 การจัดการขอมูล
1. สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญแตละหมายเลขกลับไปยังกลุมแมบานของตนเอง
2. สมาชิกแตละคนในกลุมนําขอมูลที่ตนไดจากการรวบรวมมาอธิบายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน
3. จากนั้นสมาชิกในกลุมชวยกันคัดเลือกขอมูลที่นําเสนอเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง

ชั่วโมงที่ 2
ขั้นที่ 4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล
1. สมาชิกแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาทําการวิเคราะห และรวมกันตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล โดยครูชวยชี้แนะเพิ่มเติม
2. ครูใหนักเรียนแตละกลุมใชความรูเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาประกอบการนําเสนอเพิ่มเติมตามประเด็น ดังนี้
1 กลุมที่ 1 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล
2 กลุมที่ 2 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
3 กลุมที่ 3 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
4 กลุมที่ 4 เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3. ครูและนักเรียนวิเคราะหในเรื่องราวที่นําเสนอ และอภิปรายเสนอแนะขอคิดเห็นรวมกัน
ขั้นที่ 5 การสรุปเพื่อตอบคําถาม
1. ครูใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญเพื่อตอบคําถามเชิงภูมิศาสตร
2. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด การทํารายงาน แผนที่ Google Maps
กําหนดเสนทางจากบานของฉันถึงโรงเรียน โดยกําหนดใหปกหมุด “บานของฉัน” และ “โรงเรียน”
พรอมอธิบายวิธีการนําระบบภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนใหเขาใจงายและชัดเจน
3. ใหนักเรียนทําแบบวัดฯ ภูมิศาสตร ม.4-6 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรเพื่อทดสอบความรู
ที่ไดศึกษามา แลวนําสงครูในชั่วโมงถัดไป
ขั้นสรุป
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- ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร หรือใช PPT สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา
ตลอดจนความสําคัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตรตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ขั้นประเมิน
1. ครูประเมินผลโดยสังเกตจากการตอบคําถาม การรวมกันทํางาน และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2. ครูตรวจสอบผลจากการทําใบงาน และแบบวัดฯ ภูมิศาสตร ม.4-6
3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร

9. การวัดและประเมินผล

รายการวัด
9.1 การวัดและประเมินผล
ระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
1 อธิบายความสําคัญและ
ประโยชนของเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศได
2 ประยุกตความรูเกี่ยวกับ
ภูมิสารสนเทศมาใชใน
ชีวิตประจําวันได
3 การนําเสนอผลงาน
4 พฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล
5 พฤติกรรม
การทํางานกลุม
6 คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- ตรวจใบงานที่ 1.2
- ตรวจใบงานที่ 1.3
- ตรวจใบงานที่ 1.4
- ตรวจใบงานที่ 1.5

- ใบงานที่ 1.2
- ใบงานที่ 1.3
- ใบงานที่ 1.4
- ใบงานที่ 1.5

- รอยละ 60 ผานเกณฑ

- ประเมินการนําเสนอ
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม
- สังเกตความใฝเรียนรู
และมุงมั่นในการทํางาน

- แบบประเมินการนําเสนอ
ผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ
- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ
- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ
- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ
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9.2 การวัดและประเมินผล
หลังเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
เรื่อง เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร
9.3 การรูเรื่องภูมิศาสตร

- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

- แบบทดสอบหลังเรียน

- รอยละ 60 ผานเกณฑ

- ประเมินการใชเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร

- แบบประเมินการใช
เครื่องมือทางภูมิศาสตร

- ระดับคุณภาพ 2
ผานเกณฑ

10. สื่อ/แหลงการเรียนรู

10.1 สื่อการเรียนรู
1 หนังสือเรียนภูมิศาสตร ม.4-6
2 แบบฝกสมรรถนะฯ ภูมิศาสตร ม.4-6
3 แบบวัดฯ ภูมิศาสตร ม.4-6
4 หนังสือคนควาเพิ่มเติม
(1 ทรงกต ทศานนท.2550. หลักการรับรูจากระยะไกล. เอกสารประกอบการสอนวิชา 106601.
นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
(2 สัญญา สราภิรมย.2550. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร. เอกสารประกอบการสอนวิชา 10611.
นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
5 เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก แผนที่ ลูกโลกจําลอง รูปถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม
6 ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การรับรูจากระยะไกล
7 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
8 ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
9 ใบงานที่ 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

ใบงานที่ 1.2
เรื่อง การรับรูจากระยะไกล
คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การรับรูจากระยะไกล แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing เปนระบบสํารวจเก็บขอมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลก โดยใชสิ่งใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การทํางานของเครือ่ งรับรูจากระยะไกล จะตรวจจับสิ่งใด
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ระบบการทํางานของเครื่องรับรูจากระยะไกลจะแปลงขอมูลออกมาในลักษณะรูปแบบใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. จงยกตัวอยางระบบการทํางานของเครื่องรับรูระยะไกลที่นํามาประยุกตใชประโยชนในดานตาง ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ใบงานที่ 1.3
เรื่อง การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System เปนเทคโนโลยีที่ใชกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
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โดยอาศัยสิ่งใดบาง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก ใชขอมูลจากดาวเทียมอยางนอยกี่ดวง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. จงยกตัวอยางระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกที่นํามาประยุกตใชประโยชนในโลกยุคปจจุบันในดานตาง ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ใบงานที่ 1.4
เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
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คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System เปนระบบที่เชื่อมโยงกับคาพิกัดภูมิศาสตรและ
รายละเอียดของพื้นที่นั้นบนพื้นโลก โดยใชสิ่งใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ระบบคอมพิวเตอรที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชทํางานกับขอมูลทางภูมิศาสตร ประกอบดวยสิ่งใดบาง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ขอมูลตําแหนง เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอมูลคุณลักษณะ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีขอดีอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ใบงานที่ 1.5
เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. บทบาทของภูมิสารสนเทศในปจจุบัน จะปรากฏใหเห็นถึงการใชประโยชนอยางแพรหลายบนเทคโนโลยีใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. จงยกตัวอยางการประยุกตใชประโยชนภูมิสารสนเทศในดานตาง ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ขอดีของการนําระบบภูมิสารสนเทศมาชวยในการจัดทําแผนที่ภาษี คือสิ่งใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอดีของระบบภูมิสารสนเทศที่นํามาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรของประเทศ มีความเกี่ยวของกับสิ่งใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เฉลย
ใบงานที่ 1.2
เรื่อง การรับรูจากระยะไกล
คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การรับรูจากระยะไกล แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing เปนระบบสํารวจเก็บขอมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลก โดยใชสิ่งใด
เครื่องรับรู (Sensors ซึ่งติดไปกับดาวเทียม เครื่องบิน หรือบอลลูน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. การทํางานของเครื่องรับรูจากระยะไกล จะตรวจจับสิ่งใด
คลืน่ พลังงานแมเหล็กไฟฟาที่สะทอนจากวัตถุบนผิวโลก หรือตรวจจับคลื่นที่สงไปและสะทอนกลับมา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ระบบการทํางานของเครื่องรับรูจากระยะไกลจะแปลงขอมูลออกมาในลักษณะรูปแบบใด
เชิงตัวเลข ซึ่งนําไปใชแสดงเปนภาพและทําแผนที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. จงยกตัวอยางระบบการทํางานของเครื่องรับรูระยะไกลที่นํามาประยุกตใชประโยชนในดานตาง ๆ
(แนวตอบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. งานติดตามพื้นที่ไฟปาและความเสียหายจากไฟปา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. งานสํารวจพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การประเมินทิศทางการไหลของน้ํา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในแตละชวงเวลา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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เฉลย
ใบงานที่ 1.3
เรื่อง การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System เปนเทคโนโลยีที่ใชกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
โดยอาศัยสิ่งใดบาง
ดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน และเครื่องรับจีพีเอส
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก ใชขอมูลจากดาวเทียมอยางนอยกี่ดวง
อยางนอย 4 ดวง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. จงยกตัวอยางระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกที่นํามาประยุกตใชประโยชนในโลกยุคปจจุบันในดานตาง ๆ
(แนวตอบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. งานรังวัดเพื่องานควบคุมและทําแผนที่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. งานติดตามการจราจร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. งานตรวจวัดการเคลื่อนยายของโครงสรางทางวิศวกรรม รวมทั้งสะพานและอาคาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เฉลย
ใบงานที่ 1.4
เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System เปนระบบที่เชื่อมโยงกับคาพิกัดภูมิศาสตรและ
รายละเอียดของพื้นที่นั้นบนพื้นโลก โดยใชสิ่งใด
ใชคอมพิวเตอร และแสดงผลลัพธไปรูปแบบตาง ๆ เชน แผนที่ ภาพสามมิติ สถิติ ตารางขอมูล รอยละ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ระบบคอมพิวเตอรที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชทํางานกับขอมูลทางภูมิศาสตร ประกอบดวยสิ่งใดบาง
ประกอบดวยขอมูลตําแหนง และขอมูลคุณลักษณะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ขอมูลตําแหนง เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งใด
ตําแหนงที่ตั้งของขอมูลตาง ๆ บนพื้นโลก ประกอบดวยขอมูล จุด เสน และพื้นที่
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอมูลคุณลักษณะ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งใด
การอธิบายถึงคุณลักษณะตาง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ เชน ขอมูลจํานวนประชากร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีขอดีอยางไร
เปนระบบที่สามารถจัดเก็บขอมูลไดมาก เรียกดูหรือคนหาขอมูลไดรวดเร็ว และสามารถสรางขอมูลสารสนเทศ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขึ้นมาใหมดวยการบูรณาการ หรือใชขอมูลหลายชนิดที่อยูในพื้นที่เดียวกันมาวิเคราะหรวมกันไดงาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เฉลย
ใบงานที่ 1.5
เรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การใชประโยชนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แลวตอบคําถามตอไปนี้
1. บทบาทของภูมิสารสนเทศในปจจุบัน จะปรากฏใหเห็นถึงการใชประโยชนอยางแพรหลายบนเทคโนโลยีใด
คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทสมารตโฟน และแท็บเล็ต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. จงยกตัวอยางการประยุกตใชประโยชนภูมิสารสนเทศในดานตาง ๆ
(แนวตอบ
1. การจัดทําขอบเขตของพื้นที่ปาไม
2. การสรางขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารพื้น37
ที่
3. การใชระบบ GPS ในยานพาหนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ขอดีของการนําระบบภูมิสารสนเทศมาชวยในการจัดทําแผนที่ภาษี คือสิ่งใด
ทําใหการจัดเก็บภาษีงายและสะดวกขึ้น เพราะมีขอมูลที่ใชในการคํานวณภาษี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ขอดีของระบบภูมิสารสนเทศที่นํามาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรของประเทศ มีความเกี่ยวของกับสิ่งใด
เกี่ยวของกับการทําฐานขอมูลทรัพยากรในชุมชน โดยใชขอมูลจากภาพดาวเทียมที่นํามาจัดเก็บไวในระบบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภูมิสารสนเทศ ที่สามารถเรียกใชงาน หรือนํามาวิเคราะหประมวลผลกับขอมูลอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ในการบริหารพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด
กิจกรรม รายงานแผนที่ Google Maps

คําชี้แจง : ใหนักเรียนจัดทํารายงาน แผนที่ Google Maps กําหนดเสนทางจากบานของฉันถึงโรงเรียน
โดยกําหนดใหปกหมุด “บานของฉัน” และ “โรงเรียน” พรอมอธิบายวิธีการนําระบบภูมิสารสนเทศ
มาใชประโยชนใหเขาใจงายและชัดเจน

แบบประเมินการรูเรือ่ งภูมิศาสตร
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กิจกรรม รายงานแผนที่ Google Maps
รายการ
ประเมิน

ดีมาก
(4
1.ความสามารถ อธิบายวิธีการนําระบบ
ภู มิ ส ารสนเทศมาใช
ทาง
ประโยชนใหเขาใจงาย
ภูมิศาสตร
ชัดเจนและครบถวน
2. กระบวนการ วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศภู มิศ าสตร
ทาง
ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร
ภู มิ ศ าสตร ไ ด ถู ก ต อ ง
ชัดเจนและครบถวน
3. ทักษะทาง นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศภู มิศ าสตร
ภูมิศาสตร
ได ถู ก ต อ งชั ด เจนและ
ครบถวน

เกณฑการประเมิน
ดี
(3
อธิบายวิธีการนําระบบ
ภู มิ ส ารสนเทศมาใช
ประโยชนใหเขาใจงาย
ชัดเจนเปนสวนใหญ
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศภู มิศ าสตร
ตามกระบวนการทาง
ภู มิ ศ าสตร ไ ด ถู ก ต อ ง
ชัดเจนเปนสวนใหญ
นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศภู มิศ าสตร
ได ถู ก ต อ งชั ด เจนเป น
สวนใหญ

พอใช
(2
อธิบายวิธีการนําระบบ
ภู มิ ส ารสนเทศมาใช
ประโยชนใหเขาใจงาย
ชัดเจนเปนบางสวน
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศภู มิศ าสตร
ตามกระบวนการทาง
ภู มิ ศ าสตร ไ ด ถู ก ต อ ง
ชัดเจนเปนบางสวน
นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศภู มิศ าสตร
ได ถู ก ต อ งชั ด เจนเป น
บางสวน

ปรับปรุง
(1
อ ธิ บ า ย วิ ธี ก า ร นํ า
ระบบภู มิ ส ารสนเทศ
มา ใช ปร ะ โ ย ช น ใ ห
เขาใจแตไมชัดเจน
วิ เ คราะห ข อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศภูมิศาสตร
ตามกระบวนการทาง
ภู มิ ศ าสตร ไ ด แ ต ไ ม
ชัดเจน
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
คําชี้แจง : ใหผูสอนประเมินผลการนําเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แลวขีด ลงในชองที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลําดับที่

รายการประเมิน

3
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ระดับคะแนน
2

1

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

1
2
3
4
5

ความถูกตองของเนื้อหา
การลําดับขั้นตอนของเรื่อง
วิธีการนําเสนอผลงานอยางสรางสรรค
การใชเทคโนโลยีในการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............/................./................

เกณฑการใหคะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช
ต่ํากวา 8
ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
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ให
ให
ให

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

คําชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชองที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
การทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ความมีน้ําใจ
การตรงตอเวลา
รวม

ระดับคะแนน
2

1

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../.............
เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให
ให
ให

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช
ต่ํากวา 8
ปรับปรุง

41

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
คําชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชองที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความ
คิดเห็น

การยอมรับ
ฟงคนอื่น

การทํางาน
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ความมี
น้ําใจ

การมี
สวนรวมใน
การ
ปรับปรุง
ผลงานกลุม

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../...............
เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให
ให
ให

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
42

รวม
15
คะแนน

8-11
ต่ํากวา 8

พอใช
ปรับปรุง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คําชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชองที่
ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงคดาน

1. รักชาติ ศาสน
กษัตริย

2. ซื่อสัตย สุจริต
3. มีวินัย รับผิดชอบ
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง

6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

รายการประเมิน
1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติและรองเพลงชาติ
1.2 เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และเปนประโยชน
ตอโรงเรียน
1.3 เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.4 เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยตามที่โรงเรียนจัดขึ้น
2.1 ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ
3.2 มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
4.1 รูจ ักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและนําไปปฏิบัติได
4.2 ศึกษาคนควาความรูจากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
5.1 ใชทรัพยสินและสิ่งของของตนเองและสวนรวมอยางประหยัด
5.2 ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา
5.3 ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ
7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม
8.2 เขารวมกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

ระดับคะแนน
3
2
1

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
................/.................../.............

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง

ให 3 คะแนน
ให 2 คะแนน
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พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให 1 คะแนน

11. ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ขอเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง

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

12. บันทึกผลหลังการสอน
 ดานความรู

 ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

 ดานความสามารถทางภูมิศาสตร

 ดานอื่น ๆ (พฤติกรรมเดน หรือพฤติกรรมที่มีปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล (ถามี
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 ปญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแกไข
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