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คาํนํา 
 

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

          คณะผู้จดัทาํ 
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1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ ม. 3 เล่มน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใหค้รูใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู้ภมิูศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงการแบ่งหน่วยการเรียนรู้สาํหรับจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมงในคู่มือครู 
แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีแบ่งเน้ือหาเป็น 4 หน่วย สามารถใชค้วบคู่กบัหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 3 และแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ดงัน้ี 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวีปอเมริกาเหนือ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวีปอเมริกาใต ้ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
  และอเมริกาใต ้
 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดน้าํเสนอรายละเอียดไวค้รบถว้นตามแนวทางการจดัทาํแผนการ
จดัการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาองคค์วามรู้ 
สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วอ้ยา่งครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ครูควรศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้น้ีใหล้ะเอียดเพื่อปรับใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ และสภาพของนกัเรียน  
 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งแผนการจดัการเรียนรู้ออกเป็นรายชัว่โมง ซ่ึงมีจาํนวนมากนอ้ย ไม่
เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัความยาวของเน้ือหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน แสดงขอบข่ายเน้ือหาการจดัการ
เรียนรู้ท่ีครอบคลุมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ทกัษะ/กระบวนการ และภาระงาน/ช้ินงาน 
 2. ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design (Backward Design Template) 
เป็นกรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 
 ขั้นท่ี 1 ผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง  
 ขั้นท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ จะระบุวา่ในหน่วยการเรียนรู้น้ีแบ่งเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ก่ี
แผน และแต่ละแผนใชเ้วลาในการจดักิจกรรมก่ีชัว่โมง 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ประกอบดว้ย 
 3.1 ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ยลาํดบัท่ีของแผน ช่ือแผน และเวลาเรียน เช่น แผน 
การจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ เวลา 31 ชัว่โมง 
 3.2 สาระสําคญั เป็นความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ 
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 3.3 ตวัช้ีวดัช้ันปี เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจสอบนกัเรียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาท่ีนาํเสนอในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีบอกจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนแก่นกัเรียนภาย
หลงัจากการเรียนจบในแต่ละแผน ทั้งในดา้นความรู้ (K) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) ดา้น
ทกัษะ/กระบวนการ (P) ซ่ึงสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัตวัช้ีวดัชั้นปีและเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ๆ 
 3.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้วา่หลงัจากจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ นกัเรียนมีพฒันาการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ี
คาดหวงัไวห้รือไม่ และมีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงส่งเสริมในดา้นใดบา้ง ดงันั้น ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้จึงไดอ้อกแบบวธีิการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 
ของนกัเรียนไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การทาํแบบทดสอบ การตอบคาํถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การ
ประเมินพฤติกรรมทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยเนน้การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 วิธีการและเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่าน้ีครูสามารถนาํไปใชป้ระเมิน
นกัเรียนได ้ทั้งในระหวา่งการจดัการเรียนรู้และการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 3.6 สาระการเรียนรู้ เป็นหวัขอ้ยอ่ยท่ีนาํมาจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3.7 แนวทางบูรณาการ เป็นการเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนรู้
ของแต่ละแผนใหเ้ช่ือมโยงสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้
การเรียนรู้สอดคลอ้งและครอบคลุมสถานการณ์จริง  
 3.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาในแต่ละ
เร่ือง โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหค้รูนาํไปใชป้ระโยชนใ์น
การวางแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ 
 ขั้นท่ี 1 นาํเขา้สู่บทเรียน  
 ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 3 ฝึกฝนผูเ้รียน 
 ขั้นท่ี 4 นาํไปใช ้
 ขั้นท่ี 5 สรุป 
 3.9 กจิกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมเสนอแนะสาํหรับใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเพิ่มเติมในดา้น    
ต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีไดจ้ดัการเรียนรู้มาแลว้ในชัว่โมงเรียน กิจกรรมเสนอแนะมี 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรม
สาํหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษและตอ้งการศึกษาคน้ควา้ในเน้ือหานั้น ๆ ใหลึ้กซ้ึงกวา้งขวางยิง่ข้ึน และ
กิจกรรมสาํหรับการเรียนรู้ใหค้รบตามเป้าหมาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการซ่อมเสริม 
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 3.10 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ เป็นรายช่ือส่ือการเรียนรู้ทุกประเภทท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้ง
ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีและส่ือบุคคล เช่น หนงัสือ เอกสารความรู้ รูปภาพ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วีดิทศัน ์ปราชญช์าวบา้น 
 3.11 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีใหค้รูบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้วา่ประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง ไดแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นอยา่งไร ส่ิงท่ี
ไม่ไดป้ฏิบติัตามแผนมีอะไรบา้ง และขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 นอกจากน้ียงัอาํนวยความสะดวกใหค้รู โดยจดัทาํเอกสารและความรู้เสริมสาํหรับครูบนัทึกลงใน
แผน่ซีดี (CD) ประกอบดว้ย 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัช้ันปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี 5 ภมิูศาสตร์ (ภมิูศาสตร์ ม. 3) 
 2. โครงงาน (Project Work) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 3. ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้และรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายช่ัวโมง ซ่ึงออกแบบตาม
แนวคิด Backward Design 
 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนประจําหน่วยการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและ
ประเมินผลนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 5. แบบทดสอบกลางภาค เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
 5.1 ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและแบบอตันยั 
 5.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางการประเมิน 
 5.3 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางการประเมิน 
 6. แบบทดสอบปลายภาค เป็นแบบทดสอบเพ่ือใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
 6.1 ดา้นความรู้ มีแบบทดสอบทั้งท่ีเป็นแบบปรนยัและแบบอตันยั 
 6.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นตารางการประเมิน 
 6.3 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ เป็นตารางการประเมิน 
 7. ใบความรู้ ใบงาน แบบบันทกึ และแบบประเมิน ครูควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
เตรียมการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาครบทุกสมรรถนะสาํคญัท่ีกาํหนดไว้
ในหลกัสูตร กล่าวคือ สมรรถนะในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี รวมถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มี
วินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และกิจกรรม
เสนอแนะเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติมใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นแผนการ
จดัการเรียนรู้น้ีแลว้ 
 นอกจากน้ี ครูสามารถปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพร้อมของ
นกัเรียน และสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้ซ่ึงจะใชเ้ป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวทิยฐานะได ้แผนการ
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จดัการเรียนรู้น้ีไดอ้าํนวยความสะดวกใหค้รู โดยไดพ้ิมพโ์ครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ใหค้รูเพิ่มเติมเฉพาะส่วนท่ีครูปรับปรุงเองไวด้ว้ยแลว้ 
 

2. สัญลกัษณ์ลกัษณะกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

 คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ ม. 3 เล่มน้ีสามารถใชคู่้กบัแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพื้นฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 3 ซ่ึงไดก้าํหนดสญัลกัษณ์กาํกบักิจกรรมการเรียนรู้ไวทุ้กกิจกรรมเพื่อช่วยใหค้รูและนกัเรียน
ทราบลกัษณะของกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือการจดักิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย สญัลกัษณ์ลกัษณะกิจกรรมการ
เรียนรู้มีดงัน้ี 
 
 โครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการคิด การวางแผน และการแกปั้ญหา 
 
 การพฒันากระบวนการคดิ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนทาํเพ่ือพฒันากระบวนการคิดดา้นต่าง ๆ 
 
 การประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวัน เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนนาํความรู้และทกัษะไปประยกุตใ์ช้
 ในชีวติประจาํวนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
 การทําประโยชน์ให้สังคม เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติัในการทาํประโยชน์เพ่ือสงัคม เพ่ือ
 การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
 
 การปฏิบัติจริง/ฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงหรือฝึกปฏิบติัเพื่อเกิดทกัษะอนั
 จะช่วยใหก้ารเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งสมบูรณ์และติดตวัคงทน 
 
 การศึกษาค้นคว้า/สืบค้น เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้หรือสืบคน้ เพ่ือสร้างองค์
 ความรู้ดว้ยตนเองจนเกิดเป็นนิสยั 
 
 การสํารวจ เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนสาํรวจ รวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ หา
 ผล ฝึกความเป็นผูร้อบคอบ 
 
 การสังเกต เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้จนสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่ง
 เป็นระบบและมีเหตุผล 
 
 ทักษะการพูด เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการพดูประเภทต่าง ๆ 
 
 ทกัษะการเขียน เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการเขียนประเภทต่าง ๆ 
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 กจิกรรมสําหรับกลุ่มพเิศษ เป็นกิจกรรมสาํหรับใหน้กัเรียนใชพ้ฒันาการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการ
 พฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 
 กจิกรรมสําหรับซ่อมเสริม เป็นกิจกรรมสาํหรับใหน้กัเรียนใชเ้รียนซ่อมเสริมเพ่ือใหเ้กิดการ
 เรียนรู้ตามตวัช้ีวดั 
 

3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิ Backward Design 
 

 การจดัการเรียนรู้หรือการสอนเป็นงานท่ีครูทุกคนตอ้งใชก้ลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อใหน้กัเรียนสนใจ
ท่ีจะเรียนรู้และเกิดผลตามท่ีครูคาดหวงั การจดัการเรียนรู้จดัเป็นศาสตร์ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ
ตลอดจนประสบการณ์อยา่งมาก ครูบางคนอาจจะละเลยเร่ืองของการออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือการ
ออกแบบการสอน ซ่ึงเป็นงานท่ีครูจะตอ้งทาํก่อนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทําอย่างไร ทําไมจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ครูทุกคนผา่นการศึกษาและไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้มาแลว้ ในอดีตการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้จะเร่ิมตน้จากการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ปัจจุบนัการเรียนรู้ไดมี้การเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเขา้
มามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมี
อยูร่อบตวั ดงันั้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีครูจาํเป็นตอ้งดาํเนินการให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละบุคคล 
 แกรนต ์วิกกินส์ (Grant Wiggins) และเจย ์แมกไท (Jay McTighe) นกัการศึกษาชาวอเมริกนัได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเรียกวา่ Backward Design อนัเป็นการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีครูจะตอ้งกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนก่อน โดยทั้งสองให้
ช่ือวา่ ความเขา้ใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) เม่ือกาํหนดความเขา้ใจท่ีคงทนไดแ้ลว้ ครูจะตอ้ง
บอกใหไ้ดว้า่ความเขา้ใจท่ีคงทนของนกัเรียนน้ีเกิดจากอะไร นกัเรียนจะตอ้งมีหรือแสดงพฤติกรรม
อะไรบา้ง ครูมีหรือใชวิ้ธีการวดัอะไรบา้งท่ีจะบอกวา่นกัเรียนมีหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแลว้ จากนั้น
ครูจึงนึกถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 

  แนวคดิ Backward Design 
 Backward Design เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใชผ้ลลพัธ์ปลายทางเป็นหลกั ซ่ึงผลลพัธ์
ปลายทางน้ีจะเกิดข้ึนกบันกัเรียนกต่็อเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ ทั้งน้ีครูจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชก้รอบความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล มีความสมัพนัธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 กรอบความคิดหลกัของการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design มีขั้นตอน
หลกัท่ีสาํคญั 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
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 ขั้นท่ี 2 กาํหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ขั้นท่ี 3 วางแผนการจดัการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1 กาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน 
 ก่อนท่ีจะกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนนั้น ครูควรตอบคาํถามสาํคญั
ต่อไปน้ี 
 1. นกัเรียนควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถทาํส่ิงใดไดบ้า้ง  
 2. เน้ือหาสาระใดบา้งท่ีมีความสาํคญัต่อการสร้างความเขา้ใจของนกัเรียน และความเขา้ใจท่ีคงทน 
(Enduring Understanding) ท่ีครูตอ้งการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนมีอะไรบา้ง 
 เม่ือจะตอบคาํถามสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ใหค้รูนึกถึงเป้าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้
ดา้นเน้ือหาระดบัชาติท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือทอ้งถ่ิน การทบทวนความคาดหวงัของหลกัสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน่ืองจากมาตรฐานแต่ละระดบัจะมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาสาระต่าง ๆ ซ่ึงมี
ความแตกต่างลดหลัน่กนัไป ดว้ยเหตุน้ีขั้นท่ี 1 ของ Backward Design ครูจึงตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัและ
เลือกผลลพัธ์ปลายทางของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจท่ีคงทนต่อไป 
  ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
 ความเขา้ใจท่ีคงทนคืออะไร ความเขา้ใจท่ีคงทนเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึง ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอด 
ความสมัพนัธ์ และหลกัการของเน้ือหาและวิชาท่ีนกัเรียนเรียนรู้ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงเป็นความรู้ท่ีอิง
เน้ือหา ความรู้น้ีเกิดจากการสะสมขอ้มูลต่าง ๆ ของนกัเรียนและเป็นองคค์วามรู้ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนดว้ย
ตนเอง 
 การเขียนความเข้าใจที่คงทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ถา้ความเขา้ใจท่ีคงทน หมายถึง สาระสาํคญัของส่ิงท่ีจะเรียนรู้แลว้ ครูควรจะรู้วา่สาระสาํคญั
หมายถึงอะไร คาํวา่ สาระสาํคญั มาจากคาํวา่ Concept ซ่ึงนกัการศึกษาของไทยแปลเป็นภาษาไทยวา่ 
สาระสาํคญั ความคิดรวบยอด มโนทศัน ์มโนมติ และสงักปั ซ่ึงการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้นิยมใชค้าํ
วา่ สาระสาํคญั  
 สาระสาํคญัเป็นขอ้ความท่ีแสดงแก่นหรือเป้าหมายเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปรวม
และขอ้แตกต่างเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยอาจครอบคลุมขอ้เทจ็จริง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุป
สาระสาํคญัและขอ้ความท่ีมีลกัษณะรวบยอดอยา่งอ่ืน 
 ประเภทของสาระสําคญั 
 1. ระดบักวา้ง (Broad Concept) 
 2. ระดบัการนาํไปใช ้(Operative Concept หรือ Functional Concept) 
 ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับกว้าง 
  การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ตัวอย่างสาระสาํคัญระดับนาํไปใช้ 
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  การรู้จกัใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือในการคน้หาขอ้มลูข่าวสารทางภมิูศาสตร์ จะทาํใหง่้ายและเขา้ใจ
วิชาภมิูศาสตร์มากข้ึน 
 แนวทางการเขยีนสาระสําคัญ 
 1. ใหเ้ขียนสาระสาํคญัของทุกเร่ือง โดยแยกเป็นขอ้ ๆ (จาํนวนขอ้ของสาระสาํคญัจะเท่ากบัจาํนวน
เร่ือง) 
 2. การเขียนสาระสาํคญัท่ีดีควรเป็นสาระสาํคญัระดบัการนาํไปใช ้
 3. สาระสาํคญัตอ้งครอบคลุมประเดน็สาํคญัครบถว้น เพราะหากขาดส่วนใดไปแลว้จะทาํให้
นกัเรียนรับสาระสาํคญัท่ีผิดไปทนัที 
 4. การเขียนสาระสาํคญัท่ีจะใหค้รอบคลุมประเดน็สาํคญัวิธีการหน่ึง คือ การเขียนแผนผงั
สาระสาํคญั 
 

 ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาระสาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สาระสาํคัญประโยชน์ของแผนท่ี: แผนท่ีมีประโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการท่องเท่ียว ดา้น
ธุรกิจ และดา้นการทหาร 
 5. การเขียนสาระสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดควรเขียนลกัษณะเด่นท่ีมองเห็นไดห้รือนึกไดอ้อกมาเป็น 
ขอ้ ๆ แลว้จาํแนกลกัษณะเหล่านั้นเป็นลกัษณะจาํเพาะและลกัษณะประกอบ 
 6. การเขียนขอ้ความท่ีเป็นสาระสาํคญั ควรใชภ้าษาท่ีมีการขดัเกลาอยา่งดี เล่ียงคาํท่ีมีความหมาย
กาํกวมหรือฟุ่มเฟือย 
 
 
 
 

ประโยชน์ของ 
ภาพจากดาวเทียม 

ดา้นป่าไม้
ใชศึ้กษาพ้ืนท่ีเพาะปลูก ประเมิน
ความเสียหายของพ้ืนท่ีเพาะปลูก
จากภยัธรรมชาติ 

ศึกษาโครงสร้างดา้นธรณีวิทยา
และธรณีสณัฐาน 

วางแผนการจดัการทรัพยากรนํ้า
และประเมินความเสียหายจากภยั
ธรรมชาติ 

ดา้นธรณีวทิยา

ดา้นทรัพยากร
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 ตัวอย่างการเขียนสาระสาํคัญ เร่ือง แมลง 
 

แมลง ลกัษณะจําเพาะ ลกัษณะประกอบ 
มีสี  

มี 6 ขา  
มีพิษ  

ร้องได ้  

มีปีก  
ลาํตวัเป็นปลอ้ง  
มีหนวดคลาํทาง 2 เสน้  
เป็นอาหารได ้  

ไม่มีกระดูกสนัหลงั  
 

 สาระสาํคัญของแมลง: แมลงเป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั ลาํตวัปลอ้ง มี 6 ขา มีหนวดคลาํทาง 2 
เสน้ มีปีก ตวัมีสีต่างกนั บางชนิดร้องได ้บางชนิดมีพิษ และบางชนิดเป็นอาหารได ้
 ข้ันท่ี 2 กาํหนดภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมผีลการ
  เรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
 เม่ือครูกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ก่อนท่ีจะดาํเนินการขั้นต่อไป
ขอใหค้รูตอบคาํถามสาํคญั ต่อไปน้ี  
  นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลกัษณะใด จึงทาํใหค้รูทราบวา่ นกัเรียนบรรลุผลลพัธ์
ปลายทางตามท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 
  ครูมีหลกัฐานหรือใชวิ้ธีการใดท่ีสามารถระบุไดว้า่ นกัเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกตาม
ผลลพัธ์ปลายทางท่ีกาํหนดไว ้
 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design เนน้ใหค้รูรวบรวมหลกัฐานการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นและมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียน
เกิดผลสมัฤทธ์ิแลว้ไม่ใช่เรียนแค่ใหจ้บตามหลกัสูตรหรือเรียนตามชุดของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูกาํหนด
ไวเ้ท่านั้น วิธีการของ Backward Design ตอ้งการกระตุน้ใหค้รูคิดล่วงหนา้วา่ ครูควรจะกาํหนดและ
รวบรวมหลกัฐานเชิงประจกัษอ์ะไรบา้งก่อนท่ีจะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัฐาน
ดงักล่าวควรจะเป็นหลกัฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูยอ้นกลบั ท่ีมีประโยชน์สาํหรับผูเ้รียนและครูไดเ้ป็น
อยา่งดี นอกจากน้ีครูควรใชว้ิธีการวดัและประเมินแบบต่อเน่ืองอยา่งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 
ตลอดระยะเวลาท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีตอ้งการใหค้รูทาํการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ สอนไปวัดผลไป 
 จึงกล่าวไดว้า่ ขั้นน้ีครูควรนึกถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของนกัเรียน โดยพิจารณาจากผลงาน
หรือช้ินงานท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเกิดผลลพัธ์ปลายทางตามเกณฑท่ี์
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กาํหนดไวแ้ลว้ และเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินควรเป็นเกณฑคุ์ณภาพในรูปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อยา่งไรก็
ตาม ครูอาจจะมีหลกัฐานหรือใชวิ้ธีการอ่ืน ๆ เช่น การทดสอบก่อนและหลงัเรียน การสมัภาษณ์ การศึกษา
คน้ควา้ การฝึกปฏิบติัขณะเรียนรู้ประกอบดว้ยกไ็ด ้
 หลงัจากท่ีครูไดก้าํหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนแลว้ ครูควรกาํหนดภาระ
งานและวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามผลลพัธ์
ปลายทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 
 ภาระงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ลกัษณะสาํคญัของงานจะตอ้งเป็นงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัชีวิตจริงในชีวิตประจาํวนั เป็นเหตุการณ์จริงมากกวา่กิจกรรมท่ีจาํลองข้ึนเพ่ือใชใ้นการทดสอบ ซ่ึง
เรียกวา่ งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน (Meaningful Task) นอกจากน้ีงานหรือกิจกรรม
จะตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน 
 ทั้งน้ีเม่ือไดภ้าระงานครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะตอ้งนึกถึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชว้ดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงมีอยูม่ากมายหลายประเภท ครูจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัภาระ
งานท่ีนกัเรียนปฏิบติั  
 ตวัอยา่งภาระงานเร่ือง เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนดงัตาราง 
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ตวัอย่าง ภาระงาน/ชิ้นงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมอืทางภูมศิาสตร์ 
สาระที่ 5: ภูมศิาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสมัพนัธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนที่และเครื่องมือทางภมูิศาสตร์
 ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภมูิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
การวดัและประเมนิผล กจิกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วธิีการ เครื่องมอื เกณฑ์ 

 ใชเ้ครื่องมือ
 ทางภูมิศาสตร์
 ในการรวบรวม
 วิเคราะหแ์ละ
 นาํเสนอขอ้มูล
 เกี่ยวกบั
 ลกัษณะทาง
 กายภาพและ
 สงัคมของทวีป
 อเมริกาเหนือ
 และอเมริกาใต ้

 เครื่องมือทาง
 ภูมิศาสตร์ 
1. แผนที่  
2. การรับรู้จาก
 ระยะไกล 
3. ระบบสารสนเทศ
 ภูมิศาสตร์ 
4. ระบบกาํหนด
 ตาํแหน่งบนพื้น
 โลก 

1. ศึกษาคน้ควา้และ
 อ่านขอ้มูลจากแผน
 ที่ รูปถ่ายทาง
 อากาศ และภาพ
 จากดาวเทียม 
2. ศึกษาคน้ควา้
 เกี่ยวกบัระบบ
 สารสนเทศ
 ภูมิศาสตร์ 
3. ศึกษาคน้ควา้
 เกี่ยวกบัระบบ
 กาํหนดตาํแหน่ง
 บนพื้นโลก 

1. ซกัถาม
 ความรู้ 
2. ตรวจผลงาน 
 
3. สงัเกตการ
 ทาํงานกลุ่ม 

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

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

ศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ 
บนัทึกผล และ
นาํเสนอผลงานหนา้
ชั้นเรียน 

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

 

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

คําถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

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

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความ
เข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. ______________________________________ 
2._______________________________________ 
3. ______________________________________ 

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมผีลการเรียนรู้ 
  ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 

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

 
 2.2 เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) ________________________________ 
  2) ________________________________ 

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

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

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 
(2) และ (3) ไดร้ะบุแนวทางการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึกทกัษะการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบติัจริง และการประยกุตใ์ชค้วามรู้
เพ่ือการป้องกนัและแกปั้ญหา ดงันั้น เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวน้ี การจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ในคู่มอืครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ชุดน้ี จึงยดึแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child-centered) เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และเนน้การเรียนรู้แบบบูรณา
การท่ีผสมผสานเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กบัหวัขอ้เร่ืองหรือประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 
เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาในองคร์วม เป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัสภาพและปัญหาท่ีเกิดในวิถีชีวิต
ของเรียน  
 แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไดเ้ปล่ียนแปลงบทบาทของครูจากการเป็นผูช้ี้นาํ
หรือถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช่้วยเหลือ อาํนวยความสะดวก และส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนโดยใชวิ้ธีการ
ต่าง ๆ อยา่งหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการสร้างสรรคค์วามรู้และนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ คู่มอืครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมศิาสตร์ชุดน้ีจึงไดน้าํเสนอ ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการสอน
ต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เช่น 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning – BBL) เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ี
อิงผลการวิจยัทางประสาทวิทยา ซ่ึงไดเ้สนอแนะไวว้า่ ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของสมองและการทาํงานของสมองมนุษยท่ี์มีการแปรเปล่ียนไปตามขั้นของ
การพฒันา ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรคก์ารจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning – PBL) เป็นวธีิการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ โดยใหน้กัเรียน
ร่วมกนัแกปั้ญหาภายใตก้ารแนะนาํของครู ใหน้กัเรียนช่วยกนัตั้งคาํถามและช่วยกนัคน้หาคาํตอบ โดยอาจ
ใชค้วามรู้เดิมมาแกปั้ญหา หรือศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมสาํหรับการแกปั้ญหา นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มา
สรุปเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา แลว้ช่วยกนัประเมินการแกปั้ญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาคร้ังต่อไป 
สาํหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็นการพฒันาองคร์วมของนกัเรียนทั้ง
สมองดา้นซา้ยและสมองดา้นขวา บนพ้ืนฐานความสามารถและสติปัญญาท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 
มุ่งหมายจะใหน้กัเรียนสามารถแกปั้ญหาหรือสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ภายใตค้วามหลากหลายของวฒันธรรม
หรือสภาพแวดลอ้ม 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื (Cooperative Learning) เป็นการจดัสถานการณ์และบรรยากาศให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ฝึกใหน้กัเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งสติปัญญาและความถนดัร่วมกนั
ทาํงานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ 
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 การจัดการเรียนรู้แบบใช้หมวกความคดิ 6 ใบ (Six Thinking Hats) เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีให้
นกัเรียนฝึกตั้งคาํถามและตอบคาํถามท่ีใชค้วามคิดในลกัษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ 
หรือวิเคราะห์วิจารณ์ได ้
 การจัดการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีฝึกใหน้กัเรียน
คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง เพ่ืออธิบายส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ มีหลกัเกณฑ ์โดยนกัเรียนจะตอ้งใช้
ความสามารถของตนเองคิดคน้ สืบเสาะ แกปั้ญหาหรือคิดประดิษฐส่ิ์งใหม่ดว้ยตนเอง 
 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งฝึก
ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการทาํความเขา้ใจปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ดาํเนินการ
แกปั้ญหา และตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work) เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติั โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้หรือคน้ควา้หาคาํตอบ
ในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้หรือสงสยั ดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัต ิ(Active Learning) เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนได้
ทดลองทาํดว้ยตนเอง เพ่ือจะไดเ้รียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จกัวิธีแกปั้ญหาในการทาํงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างผงัความคิด (Concept Mapping) เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดั
กลุ่มความคิดรวบยอด เพื่อใหเ้ห็นความสมัพนัธ์กนัระหวา่งความคิดหลกัและความคิดรองลงไป โดย
นาํเสนอเป็นภาพหรือเป็นผงั 
 การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) เป็นการจดักิจกรรมหรือจดั
ประสบการณ์ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้กระตุน้ใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะใหม่ ๆ เจตคติ
ใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ 
 การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Playing) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนได้
แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมุติข้ึน โดยอาจกาํหนดใหแ้สดงบทบาทสมมุติท่ีเป็นพฤติกรรมของ
บุคคลอ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 การเรียนรู้จากเกมจําลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีคลา้ยกบั
การแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็นการใหเ้ล่นเกมจาํลองสถานการณ์ โดยครูนาํสถานการณ์จริงมาจาํลองไว ้
ในหอ้งเรียน โดยการกาํหนดกฎ กติกา เง่ือนไขสาํหรับเกมนั้น ๆ แลว้ใหผู้เ้รียนไปเล่นเกมหรือกิจกรรมใน
สถานการณ์จาํลองนั้น  
 การจัดการเรียนรู้แบบกลบัด้านช้ันเรียน (Flipped Classroom) เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวา่ เรียนท่ีบา้น ทาํการบา้นท่ีโรงเรียน เป็นการกลบัมุมมองจากการใหบ้ทบาทและความสาํคญัท่ีครู
ไปใหค้วามสาํคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน จากเดิมส่ิงท่ีทาํในชั้นเรียนนาํไปทาํท่ีบา้น และนาํส่ิงท่ี
มอบหมายใหท้าํท่ีบา้นมาทาํในชั้นเรียน โดยครูคอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และตอบขอ้สงสยัในระหวา่ง
การทาํงาน/กิจกรรมของนกัเรียน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การจดัการเรียนรู้ตอ้งจดัควบคู่การวดัและการประเมินผลตามภาระ/ช้ินงานท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดเ้สนอการวดัและประเมินผลครบทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม 
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จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการ เนน้วิธีการวดัท่ีหลากหลายตามสถานการณ์จริง การดู
ร่องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการดูกระบวนการทาํงาน และผลผลิตของงาน โดยออกแบบการประเมินก่อน
เรียน ระหวา่งเรียน หลงัเรียน และแบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบฟอร์มและเกณฑก์าร
ประเมิน เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหค้รูไวพ้ร้อม ทั้งน้ีครูอาจเพ่ิมเติมโดยการออกแบบการวดัและประเมิน
ดว้ยมิติคุณภาพ (Rubrics) 
 

5. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัช้ันปีกบัสาระการเรียนรู้ 
    ในหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัช้ันปี
 
หน่วยการเรียนรู้ 

มฐ. ส 5.1 มฐ. ส 5.2 

1 2 1 2 3 4 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

1. แผนท่ี      

2. การรับรู้จากระยะไกล       

3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      

4. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก       

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปีอเมริกาเหนือ 

1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ      

2. ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีป
 อเมริกาเหนือ 

 
 

    

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีอเมริกาใต้ 

1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้       
2. ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีป
 อเมริกาใต ้

      

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้       
2. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและ
 อเมริกาใต ้

      

3. แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
 และอเมริกาใต ้

      

4. ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของ
 ส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
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6. คาํอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส23101 ภูมศิาสตร์
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 25 ช่ัวโมง
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง
กายภาพและสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ผลกระทบต่อเน่ือง
ของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศไทย 
 โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์ กระบวนการสืบคน้ขอ้มลู กระบวนการสร้างความตระหนกั
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า มีจิตสาํนึก มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

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

โครงสร้างรายวชิา 
 

ส23101 ภูมศิาสตร์
รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 25 ช่ัวโมง
 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํา้หนัก

(คะแนน) 
1. เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ ส 5.1 ม. 3/1 3 13 
2. ทวีปอเมริกาเหนือ ส 5.1 ม. 3/2 8 35 
3. ทวีปอเมริกาใต ้ ส 5.1 ม. 3/2 8 35 
4. สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
 และอเมริกาใต ้

ส 5.2 ม. 3/1    ส 5.2 ม. 3/2 
ส 5.2 ม. 3/3    ส 5.2 ม. 3/4 3 17 

รวม 22 100 
 

หมายเหตุ  ส23101 รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 จดัเวลาเรียนใหน้กัเรียนไดเ้รียนตลอดภาคเรียนเท่ากบั 
25 ชัว่โมง การจดัทาํโครงสร้างเวลาเรียนไดก้าํหนดเวลาเรียนไว ้22 ชัว่โมง เวลาปฐมนิเทศ 1 ชัว่โมง และ
เวลาในการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 2 ชัว่โมง 
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8. โครงสร้างเวลาเรียน รายวชิาพืน้ฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
 แผนปฐมนิเทศ ชั่วโมงที่ 1 ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน  
หน่วยที่ 1 เครื่องมือทาง
ภูมศิาสตร์ 
(1 แผน) 

แผนที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
(3 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 2 แผนที่ 
     1. แผนที่ (map) 
ชัว่โมงที่ 3 การรับรู้จากระยะไกล 
     2. การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing–RS) 
          2.1 รูปถ่ายทางอากาศ 
          2.2 ภาพจากดาวเทียม 
ชัว่โมงที่ 4 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก 
     3. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information System–GIS) 
          3.1 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
          3.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กบัระบบอินเทอร์เน็ต 
     4. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System–GPS) 

 

หน่วยที่ 2 ทวปีอเมริกาเหนือ 
(4 แผน) 

แผนที่ 2 ลกัษณะทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
(4 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 5 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด 
     1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 
          1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด 
          1.2 การแบ่งภมูิภาคของทวีปอเมริกาเหนือ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
ชัว่โมงที่ 6 ลกัษณะภมูิประเทศและแหล่งนํ้าในทวีปอเมริกาเหนือ 
          1.3 ลกัษณะภมูิประเทศ 
          1.4 แหล่งนํ้าในทวีปอเมริกาเหนือ 
ชัว่โมงที่ 7 ภมูิอากาศ 
          1.5 ภมูิอากาศ 
ชัว่โมงที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติ 
          1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนที่ 3 ประชากรของทวีป
อเมริกาเหนือ 
(2 ชัว่โมง) 

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

แผนที่ 4 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 11 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 
          2.2 เศรษฐกิจ 

แผนที่ 5 การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 12 การคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 
          2.3 การคมนาคมขนส่ง 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
  ชั่วโมงที่ 13 การทดสอบกลางภาค ปรับเปลี่ยนชัว่โมงทดสอบ

ตามความเหมาะสม
หน่วยที่ 3 ทวปีอเมริกาใต้ 
(4 แผน) 

แผนที่ 6 ลกัษณะทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาใต ้
(4 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 14 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด 
     1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้
          1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด 
ชัว่โมงที่ 15 ลกัษณะภมูิประเทศและแหล่งนํ้าในทวีปอเมริกาใต ้
          1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
          1.3 แหล่งนํ้าในทวีปอเมริกาใต ้
ชัว่โมงที่ 16 ภมูิอากาศ 
          1.4 ภมูิอากาศ 
ชัว่โมงที่ 17 ทรัพยากรธรรมชาติ 
          1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

แผนที่ 7 ประชากรของทวีป
อเมริกาใต ้
(2 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 18 ประชากร เชื้อชาติ และภาษา 
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาใต ้
          2.1 ประชากร 
ชัว่โมงที่ 19 ศาสนาและการกระจายของประชากร 
          2.1 ประชากร 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3  25

หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
แผนที่ 8 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาใต ้
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 20 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาใต ้
          2.2 เศรษฐกิจ 

แผนที่ 9 การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปอเมริกาใต ้
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 21 การคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาใต ้
     2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาใต ้
          2.3 การคมนาคมขนส่ง 

หน่วยที่ 4 สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 
(3 แผน) 

แผนที่ 10 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 22 ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
     1. ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
          1.1 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 
          1.2 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้

แผนที่ 11 สิ่งแวดลอ้มใหม่ทาง
สงัคมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 23 สิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
     2. สิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม 
          2.1 สิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือ 
          2.2 สิ่งแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาใต ้

แผนที่ 12 ผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอ้มและแนวทางการ
อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ้
(1 ชัว่โมง) 

ชัว่โมงที่ 24 ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้มและแนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
     3. แนวทางการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
          3.1 การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 
          3.2 การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ชั่วโมงที่ หมายเหตุ
     4. ผลกระทบที่ประเทศไทยไดร้ับจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

  ชั่วโมงที่ 25 การทดสอบปลายภาค
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ตอนที ่2 
แผนการจัดการเรียนรู้  
สาระที ่5 ภูมศิาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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แผนปฐมนิเทศ  
ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียนรายวชิาพืน้ฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์         ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3
รายวชิาพืน้ฐาน ภูมิศาสตร์               เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

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

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพและสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/1) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
 3. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/1) 
 4. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต ้(ส 5.2 ม. 3/2) 
 5. สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
(ส 5.2 ม. 3/3) 
 6. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม. 3/4) 
 

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

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

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

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

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

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

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ปฐมนิเทศ
 และขอ้ตกลงในการเรียน
 รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ 
 ม. 3 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

9. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่1 
 1. ครูสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้ 
เช่น จดันัง่เรียนแบบรูปตวั U นัง่เรียนเป็นกลุ่ม นาํนกัเรียนศึกษานอกหอ้งเรียน เช่น หอ้งประชุม หอ้งโสต
ทศันศึกษา สนามหญา้ใตร่้มไม ้
 2. ครูแนะนาํตนเอง แลว้ใหน้กัเรียนแนะนาํตนเองตามลาํดบัตวัอกัษร หรือตามลาํดบัหมายเลข
ประจาํตวั หรือตามแถวท่ีนัง่ ตามความเหมาะสม 
 3. ครูใหค้วามรู้ทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ พร้อมซกัถาม
นกัเรียนในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 1) ทาํไมเราจึงตอ้งเรียนสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 2) รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อเราหรือไม่ เพราะอะไร 
 4. ครูสรุปความรู้แลว้เช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูระบุส่ิงท่ีตอ้งเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 โดยใชข้อ้มูลจากหนา้สารบญัในหนงัสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั จากนั้นอธิบายเพ่ือทาํ
ความเขา้ใจกบันกัเรียนในเร่ืองต่อไปน้ี (โดยใชข้อ้มลูจากตอนท่ี 1) 
 1) คาํอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 
 2) โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 
 3) โครงสร้างเวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 
 6. ครูบอกเทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้รายวชิาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 โดยสรุปวา่มีเทคนิคและ
วิธีการเรียนรู้อะไรบา้ง (โดยใชข้อ้มูลจากตอนท่ี 1) 
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 7. ครูสนทนาและซกัถามนกัเรียนเพื่อทาํความเขา้ใจถึงแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 (โดยใชข้อ้มูลจากตอนท่ี 1) รวมทั้งเกณฑต์ดัสินผลการเรียนรู้ ในประเดน็
ต่าง ๆ เช่น 
 1) รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 มีเวลาเรียนเท่าไร 
 2) รายวิชาน้ีจะสอบและเกบ็คะแนนอยา่งไร และเท่าไร  
 3) รายวิชาน้ีจะตดัสินผลการเรียนอยา่งไร 
 8. ครูแนะนาํส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ท่ีจะใชป้ระกอบการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 3 โดยใชข้อ้มูลจากหนา้บรรณานุกรมในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของ
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั นอกจากน้ีครูควรแนะนาํแหล่งสืบคน้ความรู้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของ
บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพื่อทาํความเขา้ใจถึงแหล่งสืบคน้ความรู้แต่ละอยา่ง 
 9. ครูสนทนากบันกัเรียนและร่วมกนัทาํขอ้ตกลงในการเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 ใน
ประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1) เวลาเรียน ตอ้งเขา้เรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ี หรือไม่ขาดเรียน
เกิน ๓ คร้ัง กรณีป่วยตอ้งส่งใบลาโดยผูป้กครองลงช่ือรับรองการลา 
 2) ควรเขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและรักษามารยาทในการเรียน 
 3) เม่ือเร่ิมเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีการทดสอบก่อนเรียน และหลงัจากเรียนจบแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้แลว้จะมีการทดสอบหลงัเรียน 
 4) ในชัว่โมงท่ีมีการฝึกปฏิบติังาน ควรเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือใหพ้ร้อม โดยจดัหาไว้
ล่วงหนา้ 
 5) รับผดิชอบการเรียน การสร้างช้ินงาน และการส่งงานตามเวลาท่ีกาํหนด 
 6) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติักิจกรรม วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชท้าํงานทุกคร้ัง 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 10. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้และแหล่งสืบคน้
ความรู้อ่ืน ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 จากนั้นครูและนกัเรียน
ร่วมกนัสรุปและบนัทึกผล  
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 11. ครูใหน้กัเรียนพิจารณาวา่ จากหวัขอ้ท่ีเรียนมาและการปฏิบติักิจกรรมมีเร่ืองอะไรบา้งท่ียงัไม่
เขา้ใจหรือมีขอ้สงสยั ถา้มีครูช่วยอธิบายเพ่ิมเติมใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 12. นกัเรียนร่วมกนัประเมินการปฏิบติักิจกรรมวา่มีปัญหาหรืออุปสรรคใด และไดมี้การแกไ้ข
อยา่งไรบา้ง 
 13. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนหวัขอ้น้ีและ
การปฏิบติักิจกรรม 
 14. ครูทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียนโดยการใหต้อบคาํถาม เช่น 
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 1) รายวิชาน้ีมีเกณฑต์ดัสินผลการเรียนรู้อยา่งไร 
 2) ขอ้ตกลงในการเรียนมีอะไรบา้ง 
 15. ครูใหน้กัเรียนนาํประโยชน์จากการเรียนรู้เร่ือง ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ไปประพฤติปฏิบติัใหถ้กูตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 16. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ปฐมนิเทศและขอ้ตกลงในการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 1 โดยใหน้กัเรียนบนัทึกขอ้สรุปลงในแบบบนัทึกความรู้ หรือสรุปเป็นแผนท่ีความคิดหรือผงั
มโนทศัน์ลงในสมุด พร้อมทั้งตกแต่งใหส้วยงาม 
 17. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านและทบทวนความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ี
เคยเรียนผา่นมา เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

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

11. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

 
เวลา 3 ช่ัวโมง 

 
ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์

ภาระงาน/ช้ินงาน 
 1. การทาํแบบทดสอบ 
 2. การศึกษาคน้ควา้และอ่านขอ้มูลจากแผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 
 3. การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 4. การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก 
 5. การนาํเสนอผลงาน 

ความรู้
 1. แผนท่ี 
 2. การรับรู้ระยะไกล 
 3. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
 4. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก 

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

คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม 

 1. มีวินยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มีจิตสาธารณะ 
 4. มีความรับผดิชอบ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์ 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทาง 
 กายภาพและสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/1)
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน  
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
 เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้
เขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพพ้ืนท่ีกบัการ
ดาํรงชีวิตของมนุษย ์

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
 1. เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ประกอบดว้ย
 อะไรบา้งและมีประโยชนอ์ยา่งไร 
 2. การรับรู้จากระยะไกลคืออะไร และ
 ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 3. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์คืออะไร และมี
 ประโยชนต่์อการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์อยา่งไร 
 4. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลกคืออะไร
 และเราสามารถใชร้ะบบน้ีไดอ้ยา่งไร 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
 1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ ดาวเทียม พาณิชย ์ค่าพิกดั
 UTM 
 2. แผนท่ี หมายถึง ส่ือรูปแบบหน่ึงท่ีถ่ายทอด
 ขอ้มูลของโลกในรูปแบบกราฟิก โดยยอ่ส่วน
 ใหเ้ลก็ลงดว้ยมาตราส่วนต่าง ๆ และเสน้โครง
 แผนท่ีแบบต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจตามวตัถุประสงค์
 ดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ 
 3. การรับรู้จากระยะไกล คือ ระบบการสาํรวจ
 เกบ็ขอ้มูลพ้ืนผวิโลกดว้ยเคร่ืองรับรู้ท่ีติดไป
 กบัดาวเทียมหรือเคร่ืองบิน เคร่ืองรับรู้จะ
 ตรวจจบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีสะทอ้นจากวตัถุ
 บนพ้ืนผวิโลก จากนั้นจึงมีการแปลงขอ้มูล
 เป็นขอ้มูลเชิงเลขทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์
 สารสนเทศ ไดแ้ก่ รูปถ่ายทางอากาศและ 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
 1. อธิบายความหมาย วิธีการใช ้และประโยชน์
 ของเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
 2. เลือกใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการศึกษา
 ขอ้มูลทางภมิูศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 ภาพจากดาวเทียม 
 4. รูปถ่ายทางอากาศ (aerial photograph) คือ
 รูปภาพของลกัษณะภมิูประเทศท่ีปรากฏอยู่
 บนพ้ืนผวิโลกในบริเวณใดบริเวณหน่ึง ไดม้า
 จากการถ่ายดว้ยกลอ้งท่ีติดตั้งอยูบ่นอากาศ
 ยาน หรือนาํไปกบัอากาศยาน 
 5. รูปถ่ายทางอากาศแบ่งออกได ้2 ชนิด ไดแ้ก่
 รูปถ่ายในแนวตั้ง (vertical photograph) และ
 รูปถ่ายในแนวเฉียง (oblique photograph) ซ่ึง 
 แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รูปถ่ายแบบเฉียงตํ่า
 และรูปถ่ายแบบเฉียงสูง 
 6. ภาพจากดาวเทียม (satellite imagery) คือ ภาพ
 ท่ีเกิดจากการบนัทึกขอ้มูลเชิงเลขจาก
 ดาวเทียม ภาพท่ีไดอ้าศยัคุณสมบติัท่ีวา่วตัถุ
 แต่ละชนิดสะทอ้นพลงังานคล่ืน
 แม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีส่งมาจากเคร่ืองมือถ่ายภาพ
 บนดาวเทียมไดไ้ม่เท่ากนั ภาพจากดาวเทียมมี
 ความทนัสมยัของขอ้มูลมากกวา่รูปถ่ายทาง
 อากาศ มีค่าใชจ่้ายท่ีตํ่ากวา่ และเป็นขอ้มูล
 เชิงเลขท่ีสามารถใชก้บัระบบสารสนเทศ
 ภมิูศาสตร์ไดโ้ดยตรง 
 7. ดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรโลกท่ีสาํคญัใน
 ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ดาวเทียมแลนดแ์ซต ไอโค-
 นอส ควิกเบิร์ด และโนอา โดยดาวเทียม 
 แลนดแ์ซตเป็นดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรดวง
 แรกของโลก 
 8. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ (Geographic 
 Information System–GIS) หมายถึง ระบบท่ี
 ใชร้วบรวมจดัเกบ็ วเิคราะห์ ปรับปรุง สืบคน้
 ขอ้มูลพ้ืนผิวโลก รวมถึงแสดงผลขอ้มูลทาง
 ภมิูศาสตร์ใชใ้นการวางแผนและการจดัการท่ี
 เก่ียวขอ้งในทางภูมิศาสตร์ มีองคป์ระกอบท่ี
 สาํคญั ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล
 กระบวนการวิเคราะห์ และบุคลากร 
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 9. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก (Global 
 Positioning System–GPS) เป็นระบบนาํทางท่ี
 ดีท่ีสุดในปัจจุบนั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนอวกาศ ส่วนสถานีควบคุม และส่วนผูใ้ช ้
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
 1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 ศึกษาคน้ควา้และอ่านขอ้มูลจากแผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 
 1.2 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 1.3 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก 
 2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม  
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

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

 3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
 3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง 
  และนาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น 
  และการรู้จกัตนเอง 
 3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี การคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 
  ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ เวลา 3 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์ 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เคร่ืองมอืทางภูมิศาสตร์ เวลา 3 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มลูทางภมิูศาสตร์ใหมี้ความเขา้ใจมาก
ยิง่ข้ึน เคร่ืองมือท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะช่วยทาํใหเ้ราศึกษาภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและนาํความรู้ท่ี
ไดไ้ปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ แผนท่ี การรับรู้จากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภมิูศาสตร์ และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพและสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะและประโยชนข์องเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ได ้(K) 
 2. เลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาขอ้มูลทางภมิูศาสตร์ไดถู้กตอ้ง (K, P) 
 3. มีความสนใจและมุ่งมัน่ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ (A) 
 4. ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม (A, P) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ทดสอบก่อนเรียนและ 
 หลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง เคร่ืองมือ
 ทางภมิูศาสตร์ 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
  เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
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 1. แผนท่ี 
 2. การรับรู้จากระยะไกล 
 2.1 รูปถ่ายทางอากาศ 
 2.2 ภาพจากดาวเทียม 
 3. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
 3.1 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
 3.2 ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์กบัระบบอินเทอร์เน็ต 
 4. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์จากแหล่งการเรียนรู้ 
     ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์จากส่ือภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่2 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูตรวจผลงานของนกัเรียน โดยสุ่มเลือกนกัเรียน 2–3 คน ใหอ้อกมาอ่านเร่ืองเก่ียวกบัแผนท่ี
และเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ีไดรั้บมอบหมายใหอ้่านและทบทวนมาใหเ้พ่ือน ๆ ฟังหนา้ชั้นเรียน โดยครู
คอยแนะนาํและเสริมความรู้ 
 4. ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัเคร่ืองมือต่าง ๆ ในปัจจุบนัวา่มีอะไรบา้งท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ภมิูศาสตร์ เช่น แผนท่ี ระบบนาํทางในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Google Earth ใหน้กัเรียนตอบคนละ 1 เร่ือง ครู
บนัทึกลงบนกระดาน แลว้เช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูอธิบายเก่ียวกบัแผนท่ีใหน้กัเรียนฟัง โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั จากนั้นครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และ
แบ่งงาน ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ศึกษาเร่ือง แผนท่ี 
 กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเร่ือง การรับรู้จากระยะไกล 
 กลุ่มท่ี 3 ศึกษาเร่ือง ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
 กลุ่มท่ี 4 ศึกษาเร่ือง ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก 
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 6. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นาํขอ้มลูและภาพท่ีไดม้า
วิเคราะห์และสรุปแลว้เขียนลงบนกระดาษโปสเตอร์เป็นแผนท่ีความคิดหรือแผนผงั อยา่งใดอยา่งหน่ึงตาม
ความสนใจของแต่ละกลุ่ม 
 7. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนคน้หาความหมายของคาํวา่ “การรับรู้จากระยะไกล” จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เอกสารในหอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต สรุปและบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้น
เพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่3 
 8. ครูตรวจผลงานของนกัเรียน โดยสุ่มเลือกนกัเรียน 2–3 คน ใหอ้อกมาอ่านความหมายของคาํวา่ 
“การรับรู้จากระยะไกล” ท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปคน้หามาใหเ้พ่ือน ๆ ฟังหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยแนะนาํ
และเสริมความรู้ 
 9. ครูอธิบายเก่ียวกบัการรับรู้จากระยะไกลใหน้กัเรียนฟัง โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั จากนั้นใหน้กัเรียนกลุ่มท่ี 1 และ 2 
ออกมานาํเสนอผลการสืบคน้ วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัแผนท่ีและการรับรู้จากระยะไกลหนา้ชั้น
เรียน 
 10. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนคน้หาความหมายของคาํวา่ “ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์” และ 
“ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก” จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เอกสารในหอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
สรุปและบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่4 
 11. ครูตรวจผลงานของนกัเรียน โดยสุ่มเลือกนกัเรียน 2–3 คน ใหอ้อกมาอ่านความหมายของคาํวา่ 
“ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์” และ “ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก” ท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปคน้หามา
ใหเ้พ่ือน ๆ ฟังหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยแนะนาํและเสริมความรู้ 
 12. ครูอธิบายเก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลกให้
นกัเรียนฟัง โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันา
พานิช จาํกดั จากนั้นใหน้กัเรียนกลุ่มท่ี 3 และ 4 ออกมานาํเสนอผลการสืบคน้ วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล
เก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลกหนา้ชั้นเรียน 
 13. ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในแบบบนัทึกความรู้เร่ือง
เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ ส่งครู 
 14. ครูนําเคร่ืองมอืทางภูมศิาสตร์ท่ีแสดงข้อมูลเกีย่วกบัภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาให้
นักเรียนดู เช่น แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม ให้นักเรียนช่วยกนัวเิคราะห์ลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมและวฒันธรรมว่ามลีกัษณะเป็นอย่างไร และตอบว่าเคร่ืองมอืดังกล่าวแสดงข้อมูลของ
ของประเทศใดในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ครูสรุปและเฉลยคาํตอบท่ีถูกต้อง นักเรียนสรุปความรู้ท่ี
ได้ลงสมุด 
 15. ครูมอบหมายให้นักเรียนจับคู่และสืบค้นภาพรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมของทวปี
อเมริกาเหนือและทวปีอเมริกาใต้ท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบัการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการทําเกษตรกรรม 
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แล้วนํามาช่วยกันวเิคราะห์ว่าจากภาพการประกอบอาชีพของชาวยุโรปหรือชาวแอฟริกามีลกัษณะที่
คล้ายคลงึกบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงหรือไม่ อย่างไร สรุปเป็นความเรียงส่งครู 

 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 16. ครูซกัถามนกัเรียนในประเดน็ต่อไปน้ี ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบ
ของนกัเรียน 
 1) นกัเรียนคิดวา่ การรับรู้จากระยะไกลมีขั้นตอนการทาํงานอยา่งไร 
 2) นกัเรียนคิดวา่ ในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนไดรั้บประโยชนจ์ากระบบกาํหนดตาํแหน่งบน
พื้นโลกหรือไม่ อยา่งไร 
 17. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 18. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งการนาํเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 19. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ แผนท่ี การรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก วา่มีวิธีการใชอ้ยา่งไร เป็น
แผนท่ีความคิดและบนัทึกลงสมุด 
 20. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 21. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 22. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวีปอเมริกาเหนือ เร่ือง ลกัษณะ
ทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนศึกษาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใตท่ี้นกัเรียนสนใจ สรุปวา่ไดอ้ะไรจากเวบ็ไซตน์ั้นบา้ง แลว้นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น สีเมจิก สีไม ้
 3. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และหนงัสือต่าง ๆ จากหอ้งสมุด 
 4. กระดาษโปสเตอร์ 
 5. แบบบนัทึกความรู้เร่ือง เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
 6. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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 7. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 9. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

 
เวลา 8 ช่ัวโมง 

 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวปีอเมริกาเหนือ

ความรู้ 
 1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 
 2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และ วฒันธรรม 
  ของทวีปอเมริกาเหนือ 

คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม 

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

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

ภาระช้ินงาน 
 1. การบนัทึกความรู้ 
 2. การศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นมาลกัษณะทางกายภาพ ตลอดจน 
     ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 
 3. การวิเคราะห์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํรงชีวิตของประชากร 
     ในทวีปอเมริกาเหนือกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 
 4. การนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํรงชีวิตของ 
     ประชากรในทวีปอเมริกาเหนือกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวปีอเมริกาเหนือ 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 (ส 5.1 ม. 3/2) 

ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
  ลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อวิถีการ
 ดาํรงชีวิต สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
 ประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ 

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
  
 ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
 ของทวีปอเมริกาเหนือไดรั้บอิทธิพลมาจาก
 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือใช่
 หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ ซีกโลกเหนือ เขตหนาว 
 คอคอด ธรณีวิทยา ภเูขาไฟ ธารนํ้าแขง็ ทุ่งหญา้ 
 ป่าสน เสน้ทรอปิกออฟแคนเซอร์ ลมประจาํ 
 ภูเขานํ้ าแขง็ ทะเลทราย ประชากร 
2. ทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 
 ของโลกรองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา
 ตั้งอยูใ่นซีกโลกเหนือ มีทิศเหนือจดมหาสมุทร
 อาร์กติก ทิศตะวนัออกจดมหาสมุทร
 แอตแลนติก ทิศใตติ้ดต่อกบัทวีปอเมริกาใต ้
 และทิศตะวนัตกจดมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีป
 อเมริกาเหนือแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ แบ่งตาม
 ท่ีตั้งทางภมิูศาสตร์ ไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ อเมริกา
 กลาง และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน 
3. ลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 
 แบ่งเป็น 4 เขต ไดแ้ก่ เขตเทือกเขาสูงภาค
 ตะวนัตก เขตท่ีราบภาคกลาง เขตหินเก่า
 แคนาดา และเขตภูเขาภาคตะวนัออก มีแม่นํ้า

 ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความ 
 เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ… 
1. อธิบายลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
 เหนือ รวมไปถึงลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ 
 และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 
2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการ
 ดาํรงชีวิตของประชากรกบัลกัษณะทางกายภาพ
 ของทวีปอเมริกาเหนือ 
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 สาํคญัหลายสาย เช่น แม่นํ้ามิสซิสซิปปี มิสซูรี 
 รีโอแกรนด ์โคโลราโด เขตภมิูอากาศแบ่งได ้
 12 เขต ไดแ้ก่ เขตป่าฝนเขตร้อน ร้อนช้ืนแบบ
 ทุ่งหญา้เมืองร้อน ทะเลทราย ทุ่งหญา้ก่ึง
 ทะเลทราย อบอุ่นช้ืน ภาคพ้ืนสมุทรชายฝ่ัง
 ตะวนัตก เมดิเตอร์เรเนีย0น ช้ืนภาคพ้ืนทวีป ก่ึง
 ขั้วโลกหรือไทกา ทุนดรา ทุ่งนํ้าแขง็ และท่ีสูง 
4. ทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรร้อยละ 13 ของ
 โลก แบ่งเช้ือชาติได ้4 พวก คือ พวกผิวเหลือง 
 พวกผวิขาว พวกผิวดาํ และพวกเลือดผสม มี
 ภาษาอยู ่3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ สเปน และ
 ฝร่ังเศส ประชากรส่วนใหญ่นบัถือคริสต์
 ศาสนา มีนิกายท่ีสาํคญั คือ นิกายโปรเตสแตนต์
 และโรมนัคาทอลิก 
5. ทวีปอเมริกาเหนือไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีในการ
 เพาะปลูกไดท้ัว่ทั้งทวีป เน่ืองจากมีลกัษณะภมิู-
 ประเทศและภมิูอากาศไม่เอ้ืออาํนวย พืชสาํคญั 
 ไดแ้ก่ ขา้วโพด ขา้วสาลี ฝ้าย ถัว่เหลือง ออ้ย 
 และผกัผลไมต่้าง ๆ การเล้ียงสตัวนิ์ยมเล้ียง 
 โคเน้ือ โคนม เพ่ือเป็นอาหาร และแกะ เพ่ือผลิต
 สินคา้ขนสตัว ์นอกจากน้ียงัมีการทาํประมงใน
 เขตนํ้าต้ืนใกลช้ายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก 
 การคา้ไม ้การทาํเหมืองแร่ถ่านหิน ปิโตรเลียม 
 เหลก็ ทองคาํ มีอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
 ยานยนต ์เคมีภณัฑ ์ส่ิงทอ ไม ้ผลิตภณัฑอ์าหาร
 เหล่าน้ีเป็นสินคา้ส่งออกท่ีทาํใหท้วีปอเมริกา
 เหนือมีการคา้ท่ีเจริญกา้วหนา้ 
6. ทวีปอเมริกาเหนือมีระบบการคมนาคมขนส่งท่ี
 เจริญกา้วหนา้มากท่ีสุดในทุกดา้น โดยเฉพาะ
 ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แต่ประเทศ
 อ่ืน ๆ ในแถบทะเลแคริบเบียนและอเมริกา
 กลางบางประเทศยงัลา้หลงัอยู ่
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นมาลกัษณะทางกายภาพ ตลอดจนลกัษณะทางสงัคม 
  เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือ 
 1.2 วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํรงชีวิตของประชากร
  ในทวีปอเมริกาเหนือกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 

2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้ 
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม  
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ

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

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

ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้   
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ เวลา 4 ชัว่โมง

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ เวลา 2 ชัว่โมง

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ เวลา 1 ชัว่โมง

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 การคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ เวลา 1 ชัว่โมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปีอเมริกาเหนือ เวลา 4 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปท่ีมีขนาดใหญ่ พื้นท่ีภายในทวีปมีแนวเทือกเขาสูง ท่ีราบขนาดใหญ่ ท่ี
ราบลุ่มแม่นํ้า และทางดา้นตะวนัตกมีแนวเทือกเขาสูง มีภูมิอากาศแทบทุกชนิด ทั้งภมิูอากาศร้อน อบอุ่น 
และหนาว โดยเฉพาะทางตอนเหนือมีอากาศหนาวเยน็แบบก่ึงขั้วโลกและทุนดรา มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ จึงทาํใหเ้ป็นทวปีท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดทวีปหน่ึง 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะท่ีตั้ง ขนาด ลกัษณะภมิูประเทศ และภูมิอากาศในทวีป
อเมริกาเหนือได ้(K, P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้และแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในการศึกษาขอ้มูลเร่ืองทวีปอเมริกา
เหนือได ้(A) 
 4. คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือจากแหล่งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(P) 
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4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ
 ทางกายภาพของทวีปอเมริกา
 เหนือ 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
  ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ 
 1. ท่ีตั้ง อาณาเขต และขนาด 
 2. การแบ่งภูมิภาคของทวีปอเมริกาเหนือ 
 3. ลกัษณะภมิูประเทศ 
 4. แหล่งนํ้าในทวีปอเมริกาเหนือ 
 5. ภมิูอากาศ 
  5.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพภมิูอากาศ 
  5.2 เขตภูมิอากาศ 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีป
     อเมริกาเหนือ 
 ศิลปะ    วาดภาพและระบายสีแผนท่ีภูมิประเทศและภมิูอากาศของทวีป 
     อเมริกาเหนือ 
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือจากแหล่ง
     การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและแปลขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา 
     เหนือจากแผนท่ีและหนงัสือท่ีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่5 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูประเมินความรู้ของนกัเรียนวา่มีความรู้ในเร่ืองราวของทวีปอเมริกาเหนือมากนอ้ยเพียงใดดว้ย
คาํถามต่าง ๆ เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพทวปีอเมริกาเหนือ ใหน้กัเรียนลุกข้ึนตอบทีละคน โดยให้
นกัเรียนใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามา 
 4. ครูนาํแผนท่ีโลกมาแสดงในชั้นเรียน ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกถึงตาํแหน่งท่ีตั้ง ขนาด และอาณา
เขตของทวปีอเมริกาเหนือ ครูเฉลยคาํตอบท่ีถกูตอ้งและนาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 (ระหว่างท่ีครูเฉลยคําตอบ ให้ครูนําข้อมูลความรู้เกีย่วกบัอาเซียนมาร่วมเปรียบเทียบกบัข้อมูลของ
ทวปีอเมริกาเหนือด้วยกไ็ด้ เช่น อาเซียนมีเนือ้ท่ีรวมกนัเพยีงแค่ 4,605,681.2 ตารางกโิลเมตร โดยประเทศ
อนิโดนีเซียมเีนือ้ท่ีมากท่ีสุดท่ี 2,019,358 ตารางกโิลเมตร และสิงคโปร์มีเนือ้ที่น้อยท่ีสุดท่ี 723.2 ตาราง
กโิลเมตร อย่างไรกต็าม เมือ่เปรียบเทียบเนือ้ท่ีของอาเซียนกบัเนือ้ท่ีของทวปีอเมริกาเหนือจะพบว่า
อาเซียนมีเนือ้ที่น้อยกว่าทวปีอเมริกาเหนือมาก) 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูแจกใบงานท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีรัฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ คนละ 1 แผน่ แลว้ใหน้กัเรียนวาด
ภาพและระบายสีลงในแผนท่ี และใส่ช่ือประเทศ ช่ือเมืองหลวง และระบายสีประเทศตามขอบเขตของ
ประเทศนั้น ๆ โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ี
เล่ม อินเทอร์เน็ต 
 6. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 7. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัท่ีตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปอเมริกาเหนือใหน้กัเรียนฟัง โดยใช้
เน้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ แลว้
บนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่6 
 9. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกา
เหนือท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 10. ครูแจกใบงานท่ี 2 เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศของทวปีอเมริกาเหนือ คนละ 1 แผน่ แลว้ให้
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นกัเรียนวาดภาพและระบายสีลงในแผนท่ี และใส่แนวเทือกเขา เสน้แม่นํ้า เขตภมิูประเทศ และใส่ช่ือ 
คาํอธิบายสญัลกัษณ์พร้อมระบายสีใหถู้กตอ้ง โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม อินเทอร์เน็ต 
 11. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 12. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศและแหล่งนํ้ าในทวีปอเมริกาเหนือใหน้กัเรียนฟัง 
โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 13. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัภมิูอากาศของทวปีอเมริกาเหนือ แลว้บนัทึก
ความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่7 
 14. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองภมิูอากาศของทวีปอเมริกาเหนือท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 15. ครูแจกใบงานท่ี 3 เร่ือง แผนท่ีเขตภมิูอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ แลว้ใหน้กัเรียนวาดภาพ
และระบายสีลงในแผนท่ี และใส่เขตภมิูอากาศพร้อมช่ือเขต คาํอธิบายสญัลกัษณ์ และระบายสีใหถู้กตอ้ง 
โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม อินเทอร์เน็ต 
 16. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 17. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภมิูอากาศทวีปอเมริกาเหนือใหน้กัเรียนฟัง โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 18. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ แลว้
บนัทึกขอ้มูลท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่8 
 19. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูลมาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – ลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาเหนือทาํใหท้วีปน้ีมีทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดเด่นชดั
มากท่ีสุด 
 – ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือมากท่ีสุด 
เพราะอะไร 
 
 20. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม โดยนาํแผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศมาช่วยในการ
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คิดวิเคราะห์ตามหลกัเหตุผล ซ่ึงสามารถนาํความรู้เร่ืองทวีปยโุรปท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 มาเทียบเคียงได ้
 21. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แลว้นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากร 
ธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือบนัทึกลงในแบบบนัทึกผลการสืบคน้ตามหวัขอ้ท่ีครูกาํหนดให ้ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรดิน 
 กลุ่มท่ี 2 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้
 กลุ่มท่ี 3 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรสตัวใ์นธรรมชาติ 
 กลุ่มท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางพลงังาน 
 22. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํผลงานมาเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยเขียนลงบน
กระดาน ครูช่วยสรุปและเพ่ิมเติมใหถู้กตอ้ง จากนั้นใหน้กัเรียนบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการ
เรียนรู้ 
 23. ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแล้วนํามาเปรียบเทียบกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือว่ามคีวามเหมือนหรือ
แตกต่างกนัอย่างไร สรุปเป็นแผนท่ีความคดิ แผนผงั หรือตาราง ตามความสนใจ แล้วนําไปตดิไว้ท่ีป้าย
นิเทศ (ครูควรตดิแผนท่ีทวปีอเมริกาเหนือและแผนท่ีทวปีเอเชียไว้ท่ีป้ายนิเทศด้วย) 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 24. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ในแบบฝึก
ทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบ
ท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 25. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 26. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ แลว้บนัทึก
ลงสมุด และเก็บใบงานแผนท่ีในแฟ้มสะสมผลงาน 
 27. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ แลว้บนัทึกความรู้
ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือจากภาพจากดาวเทียม ซ่ึง
สามารถศึกษาไดจ้ากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ หรือ Google Earth แลว้สรุป จดัทาํเป็นรายงานส่งครู 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. แผนท่ีโลก แผนท่ีภมิูประเทศ แผนท่ีภมิูอากาศ และแผนท่ีรัฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 
 3. แผนท่ีเล่ม 
 4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีรัฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ  
 5. ใบงานท่ี 2 เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ  
 6. ใบงานท่ี 3 เร่ือง แผนท่ีเขตภมิูอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 
 7. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ 
 8. แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 9. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 10. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 11. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 12. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปีอเมริกาเหนือ เวลา 2 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรร้อยละ 8 ของโลก หรือประมาณ 544 ลา้นคน (ค.ศ. 2011) มากเป็น
อนัดบั 3 ของโลก มีความหนาแน่นประมาณ 22 คนต่อตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยกลุ่มชนหลายเช้ือชาติ 
ทั้งพวกผวิเหลือง ผวิขาว ผิวดาํ และพวกเลือดผสม มีภาษาท่ีใชอ้ยูใ่นตระกลูอินโด-ยโูรเปียน และเป็นทวีป
ท่ีมีประชากรส่วนใหญ่นบัถือคริสตศ์าสนา 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะของประชากร ภาษา และศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระจายตวัและการดาํรงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ
ได ้(K, P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้และแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในการศึกษาขอ้มูลเร่ืองประชากรใน
ทวีปอเมริกาเหนือได ้(A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ประชากร
 ของทวีปอเมริกเหนือ 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

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

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัขอ้มลูประชากรของทวปีอเมริกาเหนือ 
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัสถิติประชากรของทวปีอเมริกาเหนือจากแหล่ง
     การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและแปลขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติประชากรของทวีปเมริกาเหนือท่ีเป็น
     ภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่9 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองประชากรในทวีปอเมริกาเหนือท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพประชากรในทวีปอเมริกาเหนือหลาย ๆ ภาพ ใหน้กัเรียนสงัเกตวา่ประชากร
ในภาพมีความแตกต่างกนัหรือไม่ และถา้จะแบ่งกลุ่มประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งไดก่ี้กลุ่ม 
อะไรบา้ง ใหน้กัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น ครูสงัเกตความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนกัเรียน  
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูตั้งคาํถามกระตุน้ความสนใจใหแ้ก่นกัเรียนวา่ ตามท่ีนกัเรียนไดแ้บ่งกลุ่มประชากรไวน้ั้น 
นกัเรียนคิดวา่กลุ่มของประชากรในแต่ละกลุ่มนั้นใชภ้าษาเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่ใชแ้ลว้จะมีการใชภ้าษา
ใดบา้ง และกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มนั้นนบัถือศาสนาเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่นบัถือศาสนาเดียวกนัแลว้จะ
นบัถือศาสนาใดบา้ง 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และร่วมกนัอภิปรายในคาํถามท่ีครูไดต้ั้งไว ้รวมไปถึง
กลุ่มประชากรท่ีนกัเรียนไดแ้บ่งไวว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยอภิปรายในเร่ือง จาํนวนประชากร เช้ือชาติ และ
ภาษาก่อน ซ่ึงนกัเรียนตอ้งช่วยกนัสืบคน้ขอ้มลูดงักล่าวก่อนนาํมาอภิปรายร่วมกนัดว้ย 
 6. ครูใหน้กัเรียนสรุปผลการอภิปรายท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม 
 7. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาและการกระจายของประชากรในทวีป
อเมริกาเหนือ แลว้บนัทึกขอ้มลูท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3 54

 ช่ัวโมงที ่10 
 8. ครูใหน้กัเรียนทั้ง 2 กลุ่มร่วมกนัอภิปรายต่อจากชัว่โมงท่ีผา่นมา โดยอภิปรายในเร่ือง ศาสนาและ
การกระจายของประชากร ซ่ึงนกัเรียนสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาและการ
กระจายของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามาประกอบการอภิปรายได ้
 9. ครูใหน้กัเรียนสรุปผลการอภิปรายท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม 
 10. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาลกัษณะประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วช่วยกนั
สรุปว่ามคีวามเหมอืนและแตกต่างจากลกัษณะประชากรของทวปีอเมริกาเหนืออย่างไร ให้นักเรียนบันทึก
ความรู้ลงสมุด 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 12. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ ทะเลสาบเกรตเลกส์มีความสาํคญัต่อการกระจายของประชากรอยา่งไร 
ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 13. ครูใหน้กัเรียนนาํความรู้เก่ียวกบัประชากรของทวีปอเมริกาเหนือไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 14. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ โดยใหน้กัเรียนสรุป
เป็นแผนท่ีความคิดบนัทึกลงสมุด 
 15. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในทวีป
อเมริกาเหนือ แลว้บนัทึกขอ้มลูท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัการกระจายของประชากรใน
ทวีปอเมริกาเหนือ แลว้ร่วมกนัทาํเป็นแผนท่ีแสดงการกระจายของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ เป็น
ความรู้ร่วมของทั้งชั้นเรียน 
 

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

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปีอเมริกาเหนือ เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปอเมริกาเหนือมีระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะทางกายภาพท่ี
เอ้ืออาํนวย โดยเฉพาะการทาํเหมืองแร่เหลก็ ถ่านหิน การทาํประมง ป่าไม ้อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การเพาะปลูกขา้วสาลี องุ่น การเล้ียงโคนมและแกะ ซ่ึงทาํใหก้ารคา้ของทวีปมี
ความเจริญกา้วหนา้ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือได ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือได ้(K, P) 
 3. เห็นความสาํคญัในการเรียนรู้เร่ืองลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวปีอเมริกาเหนือได ้(A) 
 4. นาํเสนอผลงานไดอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนรู้ได ้(K, P) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ
 ทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
 เหนือ 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

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

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีป
     อเมริกาเหนือ 
 ศิลปะ    ตกแต่งป้ายนิเทศใหมี้ความสวยงามตามตอ้งการ 
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 
     จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต และจดัทาํป้ายนิเทศ 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่11 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัสินคา้และสถานท่ีท่องเท่ียวในทวีปอเมริกาเหนือท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูลมาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – นกัเรียนรู้จกัสินคา้จากทวปีอเมริกาเหนืออะไรบา้งท่ีมีช่ือเสียง 
 – สถานท่ีท่องเท่ียวใดบา้งในอเมริกาเหนือท่ีมีช่ือเสียง 
 โดยครูใหน้กัเรียนตอบคาํถามคนละ 1–2 อยา่ง ครูสรุปและเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาเหนือกลุ่มละ 1 เร่ือง แลว้บนัทึกผลการสืบคน้ลงในแบบบนัทึกผลการสืบคน้ โดยแบ่ง
งานดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 การเกษตร 
 กลุ่มท่ี 2 การทาํป่าไม ้
 กลุ่มท่ี 3 การทาํประมง 
 กลุ่มท่ี 4 การทาํเหมืองแร่ 
 กลุ่มท่ี 5 อุตสาหกรรม 
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 กลุ่มท่ี 6 การคา้ 
 4. นกัเรียนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเป็นป้ายนิเทศ และออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนทั้งกลุ่ม โดยท่ี
นกัเรียนทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ ครูช่วยสรุปขอ้มลูอีกคร้ังหน่ึง นกัเรียนท่ีรับฟังการนาํเสนอ
บนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด 
 5. ครูซกัถามความรู้เก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือกบันกัเรียนอีกคร้ัง เพ่ือ
ทดสอบความเขา้ใจ ใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางเศรษฐกิจและลกัษณะ
ทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือโดยอา้งอิงขอ้มลูจากป้ายนิเทศ และร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนท่ีแสดง
ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ ครูสรุปและเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง นาํแผนท่ีไปติดไวใ้นชั้นเรียน 
 6. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วช่วยกนั
สรุปว่ามคีวามเหมอืนและแตกต่างจากลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปีอเมริกาเหนืออย่างไร ให้นักเรียน
บันทึกความรู้ลงสมุด 
 7. ครูให้นักเรียนจับคู่และศึกษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวีปอเมริกาเหนือ 
โดยเฉพาะเร่ือง ปัญหาทางเศรษฐกจิของทวปีอเมริกาเหนือในปัจจุบัน แล้วนํามาช่วยกนัวเิคราะห์ว่าปัญหา
ดังกล่าวสามารถนํามาแก้ไขปัญหาด้วยหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงได้หรือไม่ อย่างไร สรุปเป็นแผนที่
ความคิด หรือแผนผงั หรือความเรียง อย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสม ส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 8. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ ในแบบฝึก
ทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบ
ท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 9. ครูใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยโุรป ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ แลว้
บนัทึกลงสมุด 
 11. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งในทวปีอเมริกาเหนือ แลว้
บนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูตั้งคาํถามชวนคิดวา่ ถา้นกัเรียนอาศยัอยูใ่นทวีปอเมริกาเหนือ นกัเรียนจะเลือกทาํอาชีพอะไร ให้
นกัเรียนเลือกพ้ืนท่ีในทวปีอเมริกาเหนือมา 1 แห่ง โดยท่ีตอ้งไม่ซํ้ากนักบัเพ่ือนในชั้นเรียน แลว้อธิบาย
อาชีพท่ีตอ้งการทาํพร้อมเหตุผลประกอบ ออกมานาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แผนท่ีทวีปอเมริกาเหนือ 
 2. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ 
 3. อินเทอร์เน็ตและหนงัสือต่าง ๆ จากหอ้งสมุด 
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทวปีอเมริกาเหนือ เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปอเมริกาเหนือเป็นดินแดนท่ีมีระบบคมนาคมขนส่งเจริญกา้วหนา้ มีเส้นทางคมนาคมหนาแน่น
ท่ีสุดในโลกทางบก โดยเฉพาะทางรถไฟท่ีมีความยาวประมาณ 320,000 กิโลเมตร ทางนํ้ามีการพฒันา
พื้นท่ีเป็นเมืองท่าเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น เมืองบอสตนั นิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย ทางอากาศ มี
ท่าอากาศยานท่ีมีผูโ้ดยสารจาํนวนมากเป็นอนัดบั 1–3 ของโลก และมีระบบการขนส่งทางท่อท่ีพฒันา
ทนัสมยั 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายระบบคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาเหนือได ้(K) 
 2. วิเคราะห์อิทธิพลของลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการสร้างระบบคมนาคมของทวปีอเมริกา
เหนือได ้(K, P) 
 3. มีความใฝ่เรียนรู้เร่ืองการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ (A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
 การคมนาคมขนส่งของทวปี
 อเมริกาเหนือ 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3 61

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

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งของทวีป 
     อเมริกาเหนือ 
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ตและทาํแผนท่ีการคมนาคมขนส่งของ
     ทวีปอเมริกาเหนือ 
 ศิลปะ    วาดภาพและออกแบบสญัลกัษณ์ในแผนท่ีแสดงระบบการคมนาคม
     ขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและแปลความหมายช่ือหรือคาํต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ีท่ีเป็น
     ภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่12 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนชมวีดิทศันห์รือบางฉากบางตอนของภาพยนตร์ท่ีมีภาพรถไฟ เรือ และเคร่ืองบิน
ของทวีปอเมริกาเหนือ แลว้ชวนใหน้กัเรียนตอบคาํถามวา่ อะไรทาํใหร้ะบบคมนาคมในทวปีอเมริกาเหนือ
มีความเจริญกา้วหนา้อยา่งมาก โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งในทวีป
อเมริกาเหนือและจากการรับชมวีดิทศัน ์ครูช่วยตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูแจกใบงานท่ี 4 เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ ใหน้กัเรียนใส่ขอ้มูล
ระบบคมนาคมขนส่ง ไดแ้ก่ ทางรถไฟ ท่าเรือ และสายการบินท่ีสาํคญั ลงในแผนท่ีรวมไปถึงออกแบบ
สญัลกัษณ์และอธิบายสญัลกัษณ์ โดยใหส้งัเกตจากลกัษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏในแผนท่ี 
 4. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ นาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จแลว้แลกเปล่ียนกบัของเพ่ือน ครูเฉลยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ให้
นกัเรียนแกไ้ขของเพ่ือนใหถู้กตอ้งพร้อมทั้งตกแต่งแผนท่ีใหมี้ความสะอาดและสวยงาม 
 5. ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม นกัเรียนสามารถบนัทึกขอ้มลูท่ีครูเพ่ิมเติมใหล้งสมุดหรือลงในแผน
ท่ีกไ็ด ้ระหวา่งน้ีครูสามารถเปิดวีดิทศัน์ท่ีนกัเรียนไดช้มไปแลว้ในขั้นแรกมาประกอบในการสรุปและ
อธิบายได ้
 6. ครูให้นักเรียนศึกษาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วช่วยกนัสรุปว่ามี
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ความเหมอืนและแตกต่างจากระบบคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาเหนืออย่างไร ให้นักเรียนบันทึก
ความรู้ลงสมุด จากน้ันครูให้นักเรียนวเิคราะห์ว่า อาเซียนจะสามารถพฒันาเศรษฐกจิและสังคมได้
ทัดเทียมกบัทวปีอเมริกาเหนือหรือไม่ อย่างไร โดยให้นักเรียนเขียนเป็นเรียงความความยาว 1 
หน้ากระดาษ ส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 7. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 8. ครูใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง การคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ แลว้บนัทึก
ความรู้ท่ีไดล้งสมุด 
 10. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 12. ครูใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมทดสอบกลางภาคในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนเลือกเทคโนโลยท่ีีสาํคญัท่ีเก่ียวกบัระบบคมนาคมของทวีปอเมริกาเหนือ เช่น รถไฟ 
เคร่ืองบินคองคอร์ด มาคนละ 1 ชนิด แลว้เขียนเป็นรูปแบบของบทความ นาํมารวมกนัจดัทาํเป็นวารสาร 
 

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

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

การทดสอบกลางภาค 
 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
การทดสอบกลางภาค เวลา 1 ช่ัวโมง
 

ช่ัวโมงที ่13 
 1. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบกลางภาค 
 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ ถา้กล่าวถึงป่าดิบช้ืนท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางมากท่ีสุด นกัเรียนจะนึกถึงป่าดิบ
ช้ืนใด ในทวีปใด แลว้มอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวีปอเมริกาใต ้เร่ือง 
ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต ้เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 
ทวปีอเมริกาใต้ 

 
เวลา 8 ช่ัวโมง 

 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวปีอเมริกาใต้ 

ความรู้ 
 1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้
 2. ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
  ของทวีปอเมริกาใต ้

คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 

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

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

ภาระช้ินงาน 
 1. การทาํแบบทดสอบ 
 2. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางสงัคม  
     เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาใต ้
 3. วิเคราะห์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํรงชีวิตของประชากรในทวีป 
     อเมริกาใตก้บัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้
 4. การนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํรงชีวิตของประชากร 
     ในทวีปอเมริกาใตก้บัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวปีอเมริกาใต้ 

 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ 
 (ส 5.1 ม. 3/2) 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
 ลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อวิถีการดาํเนิน
 ชีวิต สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
 ประชากรในทวีปอเมริกาใต ้

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
 ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
 ของทวีปอเมริกาใตไ้ดรั้บอิทธิพลมาจาก
 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต ้
 ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า... 
1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ เสน้ทรอปิกออฟแคปริคอร์น 
 ช่องแคบ เทือกเขา แอ่งระหวา่งภูเขา ท่ีราบสูง 
 ท่ีราบสูงเชิงเขา ทะเลสาบ ลมคา้ เซลวาส 
2. ทวีปอเมริกาใตมี้ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของ
 โลก รองจากทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา
 เหนือ มีทิศเหนือติดต่อกบัทวีปอเมริกาเหนือ 
 ทิศตะวนัออกจดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้
 ติดต่อกบัช่องแคบเดรก ซ่ึงเป็นน่านนํ้าท่ีคัน่
 ทวีปอเมริกาใตก้บัทวีปแอนตาร์กติกา ทิศ
 ตะวนัตกจดคลองปานามาและมหาสมุทร
 แปซิฟิก  
3. ลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาใตแ้บ่งเป็น 
 3 เขต ไดแ้ก่ เขตเทือกเขาสูงทางดา้นตะวนัตก 
 เขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้า และเขตท่ีราบสูงทางดา้น
 ตะวนัออก มีแม่นํ้าท่ีสาํคญั เช่น แม่นํ้าแอมะ-
 ซอน ปารานา ปารากวยั โอรีโนโก เขต
 ภมิูอากาศแบ่งได ้8 เขต ไดแ้ก่ เขตป่าฝนเขต
 ร้อน ร้อนช้ืนแบบทุ่งหญา้เขตร้อน ทะเลทราย 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ 
ความเข้าใจท่ีคงทน นักเรียนจะสามารถ... 
1. อธิบายลกัษณะทางกายภาพ รวมไปถึงลกัษณะ
 ทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของทวีป
 อเมริกาใต ้
2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการ
 ดาํรงชีวิตของประชากรกบัลกัษณะทางกายภาพ
 ของทวีปอเมริกาใต ้
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 ทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทราย อบอุ่นช้ืน ภาคพ้ืนสมุทร
 ชายฝ่ังตะวนัตก เมดิเตอร์เรเนียน และท่ีสูง  
4. ทวีปอเมริกาใตมี้ประชากรร้อยละ 6 ของโลก 
 แบ่งเช้ือชาติได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มอินเดียนเป็น
 เผา่ดั้งเดิมของทวีปอเมริกาใต ้กลุ่มผวิขาว 
 ไดแ้ก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อิตาลี เยอรมนั และ
 โปแลนด ์และกลุ่มผวิดาํ ประชากรส่วนใหญ่
 นบัถือคริสตศ์าสนานิกายโปเตสแตนต ์และ
 โรมนัคาทอลิกมีผูน้บัถือนอ้ย  
5. ทวีปอเมริกาใตป้ระชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
 ทางดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ การเพาะปลูกและ
 เล้ียงสตัว ์แต่ปัจจุบนัหลายประเทศไดห้นัมา
 พฒันาดา้นอุตสาหกรรมมากข้ึน ดา้นการ
 เพาะปลูก พืชท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ กาแฟ โกโก ้กลว้ย 
 ออ้ย ขา้วสาลี ขา้วโพด และ ฝ้าย ส่วนการเล้ียง
 สตัวจ์ะเล้ียงบริเวณท่ีมีทุ่งหญา้อุดมสมบูรณ์ 
 สตัวเ์ล้ียงท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ โคเน้ือ แกะ และสุกร 
 นอกจากน้ียงัมีการทาํประมง โดยเฉพาะในเขต
 น่านนํ้ ามหาสมุทรแปซิฟิกทางชายฝ่ังตะวนัตก
 ของทวีปอเมริกาใตเ้ป็นแหล่งปลาชุกชุมเขต
 หน่ึงของโลก 
6. ทวีปอเมริกาใตมี้ระบบการคมนาคมขนส่งท่ี
 พฒันานอ้ยกวา่ทวีปอเมริกาเหนือ และกระจาย
 ไม่ทัว่ถึงในทุกภมิูภาคของทวปี 
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม
  ของทวีปอเมริกาใต ้
 1.2 วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการดาํรงชีวิตของประชากร
  ในทวีปอเมริกาใตก้บัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้
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2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม  
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ 

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

3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
 3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ดดัแปลง 
  และนาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น  
  และการรู้จกัตนเอง 
 3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี การคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 
  ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต 
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้ เวลา 4 ชัว่โมง

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 ประชากรของทวีปอเมริกาใต ้ เวลา 2 ชัว่โมง

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้ เวลา 1 ชัว่โมง

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 การคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาใต ้ เวลา 1 ชัว่โมง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3 68

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต้ 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีอเมริกาใต้ เวลา 4 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ทวีปอเมริกาใตมี้พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูท่างซีกโลกใต ้เป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากร 
ธรรมชาติหลายชนิด พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภเูขาและท่ีราบสูง มีท่ีราบเฉพาะเขตชายฝ่ังและลุ่มแม่นํ้า 
ภมิูอากาศมีทั้งเขตร้อนและเขตอบอุ่น ซ่ึงเหมาะแก่การดาํรงชีวิต จึงเป็นทวีปท่ีมีประชากรอาศยัมากแห่ง
หน่ึงของโลก แต่เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นสงัคม และปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพประชากร ทาํใหก้าร
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ยงัไม่เจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัทวีปอเมริกาเหนือ 
ซ่ึงเป็นทวีปท่ีพฒันาและเจริญกา้วหนา้ในทุก ๆ ดา้น 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาใตไ้ด ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะท่ีตั้ง ขนาด ลกัษณะภมิูประเทศ และภมิูอากาศในทวีป
อเมริกาใตไ้ด ้(K, P) 
 3. ใฝ่เรียนรู้และสนใจในการเรียนรู้เร่ือง ทวีปอเมริกาใต ้(A) 
 4. คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใตจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง (P) 
 

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ
 ทางกายภาพของทวีปอเมริกา
 ใต ้

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
  ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้
 1. ท่ีตั้ง อาณาเขต และขนาด 
 2. ลกัษณะภมิูประเทศ 
 3. แหล่งนํ้าในทวีปอเมริกาใต ้
 4. ภมิูอากาศ 
  4.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาพภมิูอากาศ 
  4.2 เขตภูมิอากาศ 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีป
     อเมริกาใต ้
 ศิลปะ    วาดภาพและระบายสีแผนท่ีภูมิประเทศและภมิูอากาศของทวีป 
     อเมริกาใต ้
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใตจ้ากแหล่งการ
     เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่14 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูประเมินความรู้ของนกัเรียนวา่มีความรู้ในเร่ืองราวของทวีปอเมริกาใตม้ากนอ้ยเพียงใดดว้ย
คาํถามต่าง ๆ เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพทวปีอเมริกาใต ้ใหน้กัเรียนลุกข้ึนตอบทีละคน โดยใหน้กัเรียน
ใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
ไปศึกษามา 
 4. ครูนาํแผนท่ีโลกมาแสดงในชั้นเรียน ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกถึงตาํแหน่งท่ีตั้ง ขนาด และอาณา
เขตของทวปีอเมริกาใต ้ครูเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้งและนาํเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 (ระหว่างท่ีครูเฉลยคําตอบ ให้ครูนําข้อมูลความรู้เกีย่วกบัอาเซียนมาร่วมเปรียบเทียบกบัข้อมูลของ
ทวปีอเมริกาใต้ด้วยกไ็ด้ เช่น อาเซียนมีเนือ้ที่รวมกนัเพยีงแค่ 4,605,681.2 ตารางกโิลเมตร โดยประเทศ
อนิโดนีเซียมเีนือ้ท่ีมากท่ีสุดท่ี 2,019,358 ตารางกโิลเมตร และสิงคโปร์มีเนือ้ที่น้อยท่ีสุดท่ี 723.2 ตาราง
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กโิลเมตร เมือ่เปรียบเทียบเนือ้ที่ของอาเซียนกบัเนือ้ที่ของทวปีอเมริกาใต้จะพบว่าอาเซียนมเีนือ้ท่ีน้อยกว่า
ทวปีอเมริกาใต้มาก) 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูแจกใบงานท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีรัฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้คนละ 1 แผน่ แลว้ใหน้กัเรียนวาดภาพ
และระบายสีลงในแผนท่ี และใส่ช่ือประเทศ ช่ือเมืองหลวง และระบายสีประเทศตามขอบเขตของประเทศ
นั้น ๆ โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม 
อินเทอร์เน็ต 
 6. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 7. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัท่ีตั้ง อาณาเขต และขนาดของทวีปอเมริกาใตใ้หน้กัเรียนฟัง โดยใช้
เน้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาใต ้แลว้บนัทึก
ความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่15 
 9. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาใต้
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 10. ครูแจกใบงานท่ี 2 เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศของทวปีอเมริกาใต ้คนละ 1 แผน่ แลว้ให้
นกัเรียนวาดภาพและระบายสีลงในแผนท่ี และใส่แนวเทือกเขา เสน้แม่นํ้า เขตภมิูประเทศ และใส่ช่ือ 
คาํอธิบายสญัลกัษณ์พร้อมระบายสีใหถู้กตอ้ง โดยนกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม อินเทอร์เน็ต 
 11. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 12. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศและแหล่งนํ้ าในทวีปอเมริกาใตใ้หน้กัเรียนฟัง 
โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 13. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัภมิูอากาศของทวปีอเมริกาใต ้แลว้บนัทึกความรู้ท่ี
ไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่16 
 14. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองภมิูอากาศของทวีปอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 15. ครูแจกใบงานท่ี 3 เร่ือง แผนท่ีเขตภมิูอากาศของทวีปอเมริกาใต ้แลว้ใหน้กัเรียนวาดภาพและ



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3 71

ระบายสีลงในแผนท่ี และใส่เขตภมิูอากาศพร้อมช่ือเขต คาํอธิบายสญัลกัษณ์ และระบายสีใหถู้กตอ้ง โดย
นกัเรียนสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน แผนท่ีเล่ม อินเทอร์เน็ต 
 16. ครูใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพ่ือสงัเกต เพ่ิมเติมและแกไ้ข
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งมีความเคารพและใหเ้กียรติกบัช้ินงานของเพ่ือนดว้ย หลงัจาก
นั้นครูร่วมเฉลยโดยอาศยัขอ้มลูจากแผนท่ีและหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ ครูควรท่ีจะมีใบงานเกิน
กวา่จาํนวนนกัเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแกไ้ขงานของตนเองใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 17. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภมิูอากาศทวีปอเมริกาใตใ้หน้กัเรียนฟัง โดยใชเ้น้ือหาจากหนงัสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 18. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต ้แลว้
บนัทึกขอ้มูลท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่17 
 19. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูลมาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเด่นชดัท่ีสุดในทวีปอเมริกาใตคื้ออะไร 
 – ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใตม้ากท่ีสุด 
เพราะอะไร 
 20. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม โดยนาํแผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศมาช่วยในการ
ตอบคาํถามได ้
 21. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แลว้นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใตบ้นัทึกลงในแบบบนัทึกผลการสืบคน้ตามหวัขอ้ท่ีครูกาํหนดให ้
ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรดิน 
 กลุ่มท่ี 2 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้
 กลุ่มท่ี 3 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรสตัวใ์นธรรมชาติ 
 กลุ่มท่ี 4 คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางพลงังานและแร่ 
 22. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มลูท่ีไดม้าช่วยกนัเขียนเป็นแผนท่ีทรัพยากรธรรมชาติของทวปีอเมริกา
ใตต้ามชนิดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยครูคอยเสนอแนะและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ใหแ้ก่นกัเรียนทุกกลุ่ม จากนั้นนาํแผนท่ีท่ีไดไ้ปติดไวบ้นป้ายนิเทศภายในชั้นเรียน แลว้ใหน้กัเรียนบนัทึก
ผลการเรียนรู้ท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 23. ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแล้วนํามาเปรียบเทียบกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต้ว่ามีความเหมอืนหรือ
แตกต่างกนัอย่างไร สรุปเป็นแผนท่ีความคดิ แผนผงั หรือตาราง ตามความสนใจ แล้วนําไปตดิไว้ท่ีป้าย
นิเทศ (ครูควรตดิแผนท่ีทวปีอเมริกาใต้และแผนท่ีทวปีเอเชียไว้ท่ีป้ายนิเทศด้วย) 
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 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 24. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 25. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 26. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต ้แลว้บนัทึกลง
สมุด และเกบ็ใบงานแผนท่ีลงในแฟ้มสะสมผลงาน 
 27. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัประชากรในทวีปอเมริกาใต ้แลว้บนัทึกความรู้ท่ี
ไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใตจ้ากภาพจากดาวเทียม ซ่ึงสามารถ
ศึกษาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. แผนท่ีโลก แผนท่ีภมิูประเทศ แผนท่ีภมิูอากาศ และแผนท่ีรัฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้
 3. แผนท่ีเล่ม 
 4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีรัฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้ 
 5. ใบงานท่ี 2 เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาใต ้ 
 6. ใบงานท่ี 3 เร่ือง แผนท่ีเขตภมิูอากาศของทวีปอเมริกาใต ้
 7. แบบบนัทึกผลการสืบคน้ 
 8. แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 9. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 10. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 11. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 12. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 
ประชากรของทวปีอเมริกาใต้ 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีอเมริกาใต้ เวลา 2 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 ประชากรของทวีปอเมริกาใตมี้จาํนวนมากเป็นอนัดบั 5 ของโลก ความหนาแน่นประมาณ 22 คน
ต่อตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอินเดียน กลุ่มผิวขาว และกลุ่มผวิดาํ ประเทศ
ในทวีปอเมริกาใตเ้กือบทุกประเทศใชภ้าษาสเปนเป็นภาษาราชการ ประเทศท่ีใชภ้าษาอ่ืนเป็นภาษาราชการ 
ไดแ้ก่ ประเทศบราซิลใชภ้าษาโปรตุเกส ประเทศกายอานาใชภ้าษาองักฤษ ดินแดนเฟรนชเ์กียนาของ
ฝร่ังเศสใชภ้าษาฝร่ังเศส ชาวอเมริกาใตส่้วนใหญ่ยงัมีความเช่ือแบบดั้งเดิม 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะของประชากร ภาษา และศาสนาในทวีปอเมริกาใตไ้ด ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระจายตวัและการดาํรงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริกาใต้
ได ้(K, P) 
 3. มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้และแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในการศึกษาขอ้มูลเร่ืองประชากรใน
ทวีปอเมริกาใต(้A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ประชากร
 ของทวีปอเมริกาใต ้
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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5. สาระการเรียนรู้ 
  ประชากร 
 1. จาํนวนประชากร 
 2. เช้ือชาติ 
 3. ภาษา 
 4. ศาสนา 
 5. การกระจายของประชากร 
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนเก่ียวกบัขอ้มลูประชากรของทวปีอเมริกาใต ้
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัสถิติประชากรของทวปีอเมริกาใตจ้ากแหล่ง
     การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและแปลขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติประชากรของทวีปอเมริกาใตท่ี้เป็น
     ภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่18 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ จากเร่ืองประชากรในทวีปอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพประชากรในทวีปอเมริกาใตห้ลาย ๆ ภาพ แลว้สงัเกตวา่ประชากรมีความ
แตกต่างกนัหรือไม่ และถา้จะแบ่งกลุ่มประชากรในทวีปอเมริกาใต ้แบ่งไดก่ี้กลุ่ม อะไรบา้ง ใหน้กัเรียน
ช่วยกนัแสดงความคิดเห็น ครูสงัเกตความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูตั้งคาํถามกระตุน้ความสนใจใหแ้ก่นกัเรียนวา่ ตามท่ีนกัเรียนไดแ้บ่งกลุ่มประชากรไวน้ั้น 
นกัเรียนคิดวา่กลุ่มของประชากรในแต่ละกลุ่มนั้นใชภ้าษาเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่ใชแ้ลว้จะมีการใชภ้าษา
ใดบา้ง และกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มนั้นนบัถือศาสนาเดียวกนัหรือไม่ ถา้ไม่นบัถือศาสนาเดียวกนัแลว้จะ
นบัถือศาสนาใดบา้ง 
 5. ครูใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และร่วมกนัอภิปรายในคาํถามท่ีครูไดต้ั้งไว ้รวมไปถึง
กลุ่มประชากรท่ีนกัเรียนไดแ้บ่งไวว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยอภิปรายในเร่ือง จาํนวนประชากร เช้ือชาติ และ
ภาษาก่อน ซ่ึงนกัเรียนตอ้งช่วยกนัสืบคน้ขอ้มลูดงักล่าวก่อนนาํมาอภิปรายร่วมกนัดว้ย 
 6. ครูใหน้กัเรียนสรุปผลการอภิปรายท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3 76

 7. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาและการกระจายของประชากรในทวีป
อเมริกาใต ้แลว้บนัทึกขอ้มูลท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 ช่ัวโมงที ่19 
 8. ครูใหน้กัเรียนทั้ง 2 กลุ่มร่วมกนัอภิปรายต่อจากชัว่โมงท่ีผา่นมา โดยอภิปรายในเร่ือง ศาสนาและ
การกระจายของประชากร ซ่ึงนกัเรียนสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาและการ
กระจายของประชากรในทวีปอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามาประกอบการอภิปรายได ้
 9. ครูใหน้กัเรียนสรุปผลการอภิปรายท่ีไดล้งในแบบบนัทึกผลการอภิปราย แลว้ส่งตวัแทนออกมา
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน โดยครูคอยช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติม 
 10. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาลกัษณะประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วช่วยกนั
สรุปว่ามคีวามเหมอืนและแตกต่างจากลกัษณะประชากรของทวปีอเมริกาใต้อย่างไร ให้นักเรียนบันทึก
ความรู้ลงสมุด 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัประชากรของทวีปอเมริกาใต ้ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 12. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาใตจึ้งมีประชากรเบาบางมาก ใหน้กัเรียนช่วยกนั
ตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 13. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ประชากรของทวีปอเมริกาใต ้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 14. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ประชากรของทวีปอเมริกาใต ้โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็น
แผนท่ีความคิดบนัทึกลงสมุด 
 15. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาใตจ้ากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แลว้บนัทึกขอ้มูลท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้
ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัการกระจายของประชากรใน
ทวีปอเมริกาใต ้แลว้ร่วมกนัทาํเป็นแผนท่ีแสดงการกระจายของประชากรในทวีปอเมริกาใต ้
 

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

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีอเมริกาใต้ เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 เศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใตส่้วนใหญ่จะเป็นการทาํการเกษตรโดยเฉพาะในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า
โอรีโนโก ท่ีราบสูงบราซิล พืชผลท่ีสาํคญัคือ กาแฟ โกโก ้กลว้ยและออ้ย ขา้วสาลี ขา้วโพด ฝ้าย มีการเล้ียง
สตัวจ์าํพวกโค แพะ แกะ ซ่ึงประเทศในทวีปอเมริกาใตมี้การเล้ียงโคเน้ือกนัมาก ไดแ้ก่ อาร์เจนตินา อุรุกวยั 
ปารากวยั บราซิล นอกจากน้ียงัมีการทาํเหมืองแร่ทองแดง เหลก็ ดีบุก และทองคาํ อุตสาหกรรมและการคา้
ของชาวอเมริกาใตย้งัคงลา้หลงักวา่ทวีปอเมริกาเหนือ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใตไ้ด ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
ได ้(K, P) 
 3. แสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมในการเรียนรู้เร่ืองลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้(A) 
 4. นาํเสนอผลงานไดอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนรู้ (K, P) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ซกัถามความรู้เร่ือง ลกัษณะ
 ทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
 ใต ้
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 ฯลฯ 

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

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัทวีปอเมริกาใต ้
 ศิลปะ    ตกแต่งป้ายนิเทศเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจในทวปีอเมริกาใตใ้หมี้ความ
     สวยงาม 
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใตจ้าก
     แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่20 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัอาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปสืบคน้ขอ้มูลมา รวมถึงสงัเกตจากข่าวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัทวีปอเมริกาใต ้ในประเดน็ต่าง ๆ 
เช่น 
 – ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใตป้ระกอบอาชีพใด 
 – อาชีพท่ีประชากรในทวีปอเมริกาใตนิ้ยมทาํนั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจของทวีปอยา่งไร 
 โดยครูใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม ครูสรุปและเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกอาชีพท่ีคาดวา่จะทาํไดใ้นทวีปอเมริกาใต ้
กลุ่มละ 1 อาชีพ ไม่ซํ้ ากนั โดยอาศยัขอ้มลูจากลกัษณะทางกายภาพและประชากรท่ีไดศึ้กษาไปแลว้ 
 4. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอ โดยนาํแผนท่ี รูปภาพ เคร่ืองแต่งกาย หรือแสดงท่าทาง 
เพ่ือประกอบการนาํเสนอได ้แต่ตอ้งมีความชดัเจนและถูกตอ้งของขอ้มูล ใชเ้วลาในการนาํเสนอไม่เกิน
กลุ่มละ 10 นาที 
 5. ครูช่วยสรุปหลงัจากการนาํเสนอและอธิบายเพ่ิมเติม จากนั้นใหน้กัเรียนสรุปความรู้ท่ีไดล้งใน
แบบบนัทึกความรู้ แลว้ช่วยกนัเขียนเป็นแผนท่ีแสดงลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้ใหทุ้กคนมี
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ส่วนร่วมในการทาํงาน เม่ือเสร็จแลว้ใหติ้ดไวบ้นป้ายนิเทศภายในชั้นเรียน 
 6. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วช่วยกนั
สรุปว่ามคีวามเหมอืนและแตกต่างจากลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปีอเมริกาใต้อย่างไร ให้นักเรียนบันทึก
ความรู้ลงสมุด 
 7. ครูให้นักเรียนจับคู่และศึกษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวปีอเมริกาใต้ 
โดยเฉพาะเร่ือง ปัญหาทางเศรษฐกจิของทวปีอเมริกาใต้ในปัจจุบัน แล้วนํามาช่วยกนัวิเคราะห์ว่าปัญหา
ดังกล่าวสามารถนํามาแก้ไขปัญหาด้วยหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงได้หรือไม่ อย่างไร สรุปเป็นแผนที่
ความคิด หรือแผนผงั หรือความเรียง อย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสม ส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 8. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้ในแบบฝึกทกัษะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ี
ถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 9. ครูใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้แลว้บนัทึก
ความรู้ท่ีไดล้งสมุด 
 11. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนทบทวนเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใตแ้ละ
ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งในทวีปอเมริกาใต ้แลว้บนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้น
เพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนหาข่าวหรือบทความท่ีเก่ียวกบัสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในทวปีอเมริกา
ใต ้ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากลกัษณะทางกายภาพของทวีป นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน พร้อมวิเคราะห์โดยใช้
ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง 
 

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

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทวปีอเมริกาใต้ เวลา 1 ช่ัวโมง
 

1. สาระสําคญั 
 การคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาใตย้งักระจายไม่ทัว่ถึงทุกส่วนของทวีป เพราะประเทศส่วน
ใหญ่เป็นประเทศกาํลงัพฒันา ประกอบกบัการมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
คมนาคมขนส่งอยูทุ่กภมิูภาค กล่าวคือ มีภเูขาสูงท่ีทุรกนัดาร มีภมิูอากาศแหง้แลง้เป็นทะเลทราย บริเวณท่ี
มีการคมนาคมขนส่งสะดวกจึงกระจายอยูเ่ป็นหยอ่ม ๆ ในเขตท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลกัษณะการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาใตไ้ด ้(K) 
 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาใต้
ได ้(K, P) 
 3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้
(A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามความรู้เร่ือง  
 การคมนาคมขนส่งของทวปี
 อเมริกาใต ้
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 ฯลฯ 

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

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาใต ้
 ศิลปะ    วาดภาพและออกแบบสญัลกัษณ์ในแผนท่ีแสดงระบบการคมนาคม
     ขนส่งของทวีปอเมริกาใต ้
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาใตจ้าก 
     แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่21 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูนาํแผนท่ีแสดงเส้นทางคมนาคมในทวีปอเมริกาใตม้าใหน้กัเรียนดู ครูตั้งคาํถามเก่ียวกบั
เสน้ทางคมนาคมท่ีไดพ้บเห็นในแผนท่ีวา่ ทาํไมเส้นทางคมนาคมในทวีปอเมริกาใตจึ้งมีสภาพดงัท่ีปรากฏ
ในแผนท่ี นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัการคมนาคม
ขนส่งในทวีปอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามา ครูช่วยสรุปประเด็นต่าง ๆ ท่ีเป็นขอ้สงสยัเพ่ือ
เร่ิมตน้ปฏิบติักิจกรรม 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่หรือแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แจกใบงานท่ี 4 เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่ง
ของทวีปอเมริกาใตใ้หคู่้ละ/กลุ่มละ 1 แผน่ ครูเกบ็แผนท่ีท่ีแสดงในตอนแรกออกไป ใหน้กัเรียนช่วยกนั
เขียนระบบคมนาคมลงในแผนท่ีโครงสร้าง ไดแ้ก่ ทางรถไฟท่ีสาํคญั ท่าเรือท่ีสาํคญั และสายการบินท่ี
สาํคญั ลงในแผนท่ีรวมไปถึงออกแบบสญัลกัษณ์และอธิบายสญัลกัษณ์ โดยใหส้งัเกตจากลกัษณะภมิู
ประเทศท่ีปรากฏในแผนท่ี 
 4. ครูนาํแผนท่ีเสร็จแลว้มาวางไวต้รงกลาง ใหน้กัเรียนนัง่เป็นวงลอ้มรอบและสงัเกตแผนท่ีแต่ละ
แผน่วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร และใหร่้วมกนัออกเสียงวา่คู่ไหนหรือกลุ่มใดท่ีน่าจะมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด 
ใหน้กัเรียนคู่นั้นหรือกลุ่มนั้นออกมาอธิบาย หลงัจากนั้นครูช่วยเฉลยและสรุปใหถู้กตอ้งพร้อมอธิบาย
เพ่ิมเติม นกัเรียนแกไ้ขแผนท่ี และตกแต่งใหส้วยงาม 
 5. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสภาพระบบการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาใตว้า่เหตุใดถึง
มีความเจริญกา้วหนา้นอ้ยกวา่ทวีปอ่ืน ๆ ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม นกัเรียนบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งสมุด 
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 6. ครูให้นักเรียนศึกษาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วช่วยกนัสรุปว่ามี
ความเหมอืนและแตกต่างจากระบบคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาใต้อย่างไร ให้นักเรียนบันทึกความรู้ลง
ในสมุด จากน้ันครูให้นักเรียนวเิคราะห์ว่า อาเซียนจะสามารถพฒันาเศรษฐกจิและสังคมได้ทัดเทียมกบั
หรือดีกว่าทวปีอเมริกาใต้ได้หรือไม่ อย่างไร โดยให้นักเรียนเขียนเป็นเรียงความความยาว 1 หน้ากระดาษ 
ส่งครู 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 7. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งทวีปอเมริกาใต ้ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชา
พื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 8. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนนาํความรู้เร่ือง การคมนาคมขนส่งทวีปอเมริกาใต ้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การคมนาคมของทวปีอเมริกาใต ้โดยใหน้กัเรียนสรุป
เป็นแผนท่ีความคิดบนัทึกลงสมุด 
 10. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยคาํตอบ 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 12. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สถานการณ์ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ้เป็นการบา้นเพื่อเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

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

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 2. แผนท่ีทวีปทวีปอเมริกาใต ้
 3. ใบงานท่ี 4 เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาใต ้
 4. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 5. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
 

เวลา 4 ช่ัวโมง 
 

ผงัมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

ภาระงาน/ช้ินงาน 
 1. การทาํแบบทดสอบ 
 2. ศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 3. วิเคราะห์และอภิปรายแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 4. วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของ 
  ส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 5. การนาํเสนอผลงาน 

ความรู้
 1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 2. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 3. แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 4. ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
  ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

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

คุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยม 

 1. มีวินยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มีจิตสาธารณะ 
 4. มีความรับผดิชอบ 
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ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
 

ขั้นที่ 1 ผลลพัธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกดิขึน้กบันักเรียน
ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ
 สงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/1) 
 2. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ 
 (ส 5.2 ม. 3/2) 
 3. สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 (ส 5.2 ม. 3/3) 
 4. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม. 3/4) 
ความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน 
นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
 1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกา
 เหนือและอเมริกาใตมี้สาเหตุมาจากการตดัไม้
 ทาํลายป่าและการเจริญเติบโตของเทคโนโลย ี
 เศรษฐกิจ และสงัคมอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงทาํให้
 เกิดปัญหามลพิษทั้งทางนํ้ าและอากาศ และ
 ยงัมีผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
 2. การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีป
 อเมริกาเหนือและอเมริกาใตก่้อใหเ้กิด
 ส่ิงแวดลอ้มใหม่ข้ึน ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง
 สงัคมบางอยา่งถือวา่เป็นแนวทางการอนุรักษ์
 ส่ิงแวดลอ้มดว้ยอยา่งหน่ึง 
 3. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกา
 เหนือและอเมริกาใตน้ั้นไม่ไดส่้งผลกระทบ
 เฉพาะภายในทวีปเท่านั้น ยงัส่งผลต่อเน่ืองไป
 ยงัทวปีต่าง ๆ รวมไปถึงประเทศไทยดว้ย 
 
 

คาํถามสําคญัท่ีทําให้เกดิความเข้าใจที่คงทน 
 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
 ปัจจุบนัของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
 2. ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตมี้แนวทาง 
 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร  
 3. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกา
 เหนือและอเมริกาใตส่้งผลกระทบต่อ
 ประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร 
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ความรู้ของนักเรียนที่นําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
 1. คาํสาํคญั ไดแ้ก่ เอเคอร์ พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า สาร
 อาหารอุดมสมบูรณ์ การแผว้ถางและเผาป่า 
 ระบบสาธารณูปโภค เฮกตาร์ เอทานอล 
 2. ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปท่ีมีปัญหา
 ส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนมากท่ีสุดทวีปหน่ึงของโลก 
 ทั้งปัญหาการตดัไมท้าํลายป่า การขยายตวั
 ของเขตเมืองและอุตสาหกรรม การทาํ
 การเกษตรดว้ยสารเคมี สตัวท์ะเลลดลง 
 ฝนกรด มลพิษในทะเลสาบเกรตเลกส์ คราบ
 นํ้ามนัในทะเลจากการระเบิดของแท่นขดุเจาะ
 นํ้ามนั รวมไปถึงปัญหาจากภาวะโลกร้อนท่ี
 ทาํใหป้ระเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือเกิด
 คล่ืนความร้อน เกิดภยัแลง้จนกลายเป็นไฟป่า
 ขนาดใหญ่ ธารนํ้าแขง็บนเทือกเขาต่าง ๆ 
 ละลาย เกิดโรคระบาด และเกิดพาย ุ
 เฮอร์ริเคนท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะ
 เฮอร์ริเคนแคทรีนา ใน ค.ศ. 2005 
 3. ทวีปอเมริกาใตมี้การแผว้ถางและเผาป่าเพ่ือ
 ขยายพ้ืนท่ีทางการเกษตรและขยายเขตเมือง 
 ทาํใหพ้ื้นท่ีป่าแอมะซอนลดลงอยา่งรวดเร็ว 
 ขณะท่ีการขยายของชุมชนเมืองก่อใหเ้กิด
 ปัญหาชุมชนแออดัท่ีเรียกวา่ ฟาเบลา และยงั
 ก่อใหเ้กิดมลพิษทั้งทางนํ้าและอากาศ การตดั
 ไมท้าํลายป่ายงัเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิด
 ภาวะโลกร้อน ซ่ึงทาํใหเ้กิดภยัแลง้ในพื้นท่ีป่า
 แอมะซอน นํ้าท่วมหนกั โรคระบาดในหลาย
 พื้นท่ี และยงัส่งผลใหพื้ชและสตัวห์ลายชนิด
 อยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ 
 4. ในทวีปอเมริกาเหนือมีการสร้างอาคารเขียว 
 มีการทาํการเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงนอกจากจะเป็น
 การปรับส่ิงแวดลอ้มทางสังคมใหเ้ขา้กบั
 ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีเปล่ียนไป แลว้ยงั

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความ
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
 1. อธิบายปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปี
 อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 2. วิเคราะห์การเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ท่ีเกิดจาก
 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีป
 อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 3. อธิบายแนวทางการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
 ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 4. อธิบายบทบาทในการแกไ้ขปัญหาภาวะ
 โลกร้อนในเวทีโลกของประเทศต่าง ๆ 
 ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 5. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจาก
 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีป
 อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
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 เป็นแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกทาง
 หน่ึง นอกจากน้ีความเจริญเติบโตทางดา้น
 สงัคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 
 โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกายงัทาํใหมี้
 ชาวต่างชาติเขา้มาอยูอ่าศยัมากข้ึนขณะท่ีการ
 เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทาํใหช้าว
 อเมริกนัในปัจจุบนัมีสาํนึกต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
 ข้ึน ส่วนในทวีปอเมริกาใตมี้การเกิดชุมชน
 แออดัตามเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของ
 ประเทศต่าง ๆ เป็นการเปล่ียนแปลงของ
 ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาดา้น
 อ่ืน ๆ ทั้งปัญหาอาชญากรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน
 และระบบสาธารณูปโภคท่ีขาดแคลน 
 5. แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัในทวีปอเมริกาเหนือ 
 ไดแ้ก่ การร่วมมือกนัของประเทศสหรัฐ- 
 อเมริกาและแคนาดาเพ่ือลดระดบัฝนกรด
 และมลพิษในทะเลสาบเกรตเลกส์ การเช่ือม
 อุทยานแห่งชาติเขา้ดว้ยกนั การใชพ้ลงังาน
 ทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า การออกร่าง
 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
 เพ่ือแกไ้ขปัญหาและลดภาวะโลกร้อน ขณะท่ี
 ในทวีปอเมริกาใต ้โดยเฉพาะในประเทศ
 บราซิล มีการผลิตพลงังานเอทานอลใชเ้ป็น
 พลงังานเช้ือเพลิงแทนนํ้ามนั นอกจากน้ียงัมี
 การจดัตั้งอุทยานนิเวศวิทยาในเขตเมืองเพ่ือ
 แกไ้ขปัญหาการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม ้และการ
 สูญพนัธ์ุของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
 ประเทศอุรุกวยั รวมไปถึงการจดัทาํโครงการ
 ต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 6. นอกจากภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อ
 ประเทศไทยแลว้ ปรากฏการณ์เอลนีโญท่ีเกิด
 ตามแนวชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกของทวีป
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 อเมริกาใตก้ท็าํใหเ้กิดภยัแลง้ในประเทศไทย
 ดว้ยเช่นกนั ขณะเดียวกนัแนวทางการ อนุรักษ์
 ส่ิงแวดลอ้มบางอยา่ง เช่น การออกร่าง
 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มของประเทศ
 สหรัฐอเมริกาก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
 ประเทศไทย เพราะจะมีการกีดกนัการส่ง
 สินคา้ออกจากประเทศท่ีไม่มีการกาํหนดอตัรา
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ประเทศไทยก็
 ไดรั้บผลดีจากการผลิตเอทานอลของประเทศ
 บราซิล 
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามที่กาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
 1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 ศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทวีป
  อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 1.2 วิเคราะห์และอภิปรายแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 1.3 วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานเก่ียวกบัผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของ
  ส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) การทดสอบ 
  2) การประเมินผลงาน/กิจกรรม  
      เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
  3) การประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
      และค่านิยม 
  4) การประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ

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

4) แบบประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ
 3. ส่ิงที่มุ่งประเมนิ 
 3.1 ความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยกุต ์ 
  ดดัแปลง และนาํไปใช ้การมีมุมมองท่ีหลากหลาย การใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในความรู้สึก
  ของผูอ่ื้น และการรู้จกัตนเอง 
 3.2 ทกัษะ/กระบวนการ เช่น การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี การคิด การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 
  ศาสน ์กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต 
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ เวลา 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือ 
            และอเมริกาใต ้

เวลา 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 ผลจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มและ 
            แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 
            และอเมริกาใต ้

เวลา 1 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
    ส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

เวลา 1 ช่ัวโมง

 

1. สาระสําคญั 
 ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือ ทาํใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมากมายมหาศาล จนเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติลดลง เกิดมลพิษในดิน นํ้า และอากาศ ขณะท่ีการ
เร่งการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของทวีปอเมริกาใตท้าํใหเ้กิดการทาํลายพ้ืนท่ีป่าฝนเขต
ร้อนอยา่งรุนแรง และเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
  สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
(ส 5.2 ม. 3/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตไ้ด ้(K) 
 2. วิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(K, P) 
 3. รับรู้และตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนและมีความพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหา (A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. ซกัถามเร่ือง ปัญหา
 ส่ิงแวดลอ้ม 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 
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  1.1 ปัญหาการใชท่ี้ดินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกินขอบเขต 
  1.2 ปัญหามลพิษทางอากาศ 
  1.3 ปัญหามลพิษทางนํ้า 
  1.4 ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของโลก 
  1.5 ปัญหาคราบนํ้ ามนัในอ่าวเมก็ซิโก 
 2. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีป 
     อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ
     อเมริกาใตจ้ากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือ
     และอเมริกาใตจ้ากส่ือภาษาองักฤษ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที่ 22 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษามา โดยครูตอบขอ้สงสยัและอธิบายเพ่ิมเติม 
 4. ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัข่าวส่ิงแวดลอ้มจากส่ือต่าง ๆ วา่นกัเรียนไดรั้บรู้อะไรบา้ง 
และมีข่าวอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใตบ้า้ง แลว้เช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 5. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ศึกษาเร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 
 กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้
 6. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นาํมาวิเคราะห์และสรุป 
เขียนลงบนกระดาษโปสเตอร์ 1 แผน่ แลว้ใหต้วัแทนกลุ่ม 1–2 คนออกมาอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
 7. ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม นกัเรียนสรุปดว้ยตนเองและจดบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในแบบบนัทึก
ความรู้ท่ีไดจ้ากการอภิปราย เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
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 8. ครูใหน้กัเรียนนาํกระดาษโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการอภิปรายมาติดหนา้ชั้นเรียน แลว้กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดหาสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้และใหน้กัเรียน
ออกมาเขียนลงบนกระดานดาํทีละคน คนละ 1 สาเหตุ จนกวา่ครูจะเห็นวา่ครบถว้นแลว้ 
 9. ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม นกัเรียนบนัทึกความรู้ลงในแบบบนัทึกความรู้ 
 10. ครูให้นักเรียนศึกษาปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นํามา
วเิคราะห์ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกดิขึน้ในทวปีอเมริกาเหนือและทวปี
อเมริกาใต้อย่างไร นักเรียนช่วยกนัสรุปเป็นแผนผงัหรือตารางลงในกระดาษ ครูช่วยสรุปเพิม่เติมให้
ครบถ้วน จากน้ันให้นักเรียนบนัทึกลงสมุด 
 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 11. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 12. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ พายเุฮอร์ริเคนคืออะไร และมีกระบวนการเกิดพายอุยา่งไร ใหน้กัเรียน
ช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 13. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนรอบตวัวา่ มีปัญหาใดท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัท่ี
ไดเ้รียนรู้ไป เพ่ือจะไดเ้ลง็เห็นและตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 14. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
แลว้บนัทึกความรู้ท่ีไดล้งสมุด 
 15. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้แลว้บนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็นการบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 1. ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
เฉพาะเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจจากขอ้มูลภาษาองักฤษ สรุปและจดัทาํเป็นรายงานส่งครู 
 2. ครูใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา (STEM Education) จาก
สถานการณ์เร่ือง เรียนรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนืออยา่งง่าย จากคู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 
ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือต่าง ๆ จากหอ้งสมุด 
 3. กระดาษโปสเตอร์ 
 4. แบบบนัทึกความรู้เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
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 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

1. ความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ _______________________________________________________ 
 แนวทางการพฒันา _________________________________________________________________ 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการเรียนรู้ ___________________________________________________ 
 แนวทางแกไ้ข ____________________________________________________________________ 
3. ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน ___________________________________________________________ 
 เหตุผล __________________________________________________________________________ 
4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
        ลงช่ือ ________________________ ผู้สอน 
        ___________ / __________ / __________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 
ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
    ส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

เวลา 1 ช่ัวโมง

 

1. สาระสําคญั 
 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท้าํใหเ้กิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง
สงัคมข้ึน เพ่ือปรับสภาพสังคมเมืองใหเ้ขา้กบัธรรมชาติและรับมือกบัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือม
โทรม เช่น การสร้างอาคารเขียว แต่กมี็การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลเสียเพ่ิมข้ึน เช่น การเกิดชุมชนแออดั 
นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มของทวีปทั้งสองกย็งัส่งผลต่อประเทศไทยอีกดว้ย 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ
สงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/1) 
 2. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม. 3/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตไ้ด ้(K) 
 2. วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมข้ึนได ้(K, P) 
 3. วิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกา
เหนือและอเมริกาใตไ้ด ้(K, P) 
 4. สนใจในการเรียนรู้รูปแบบของส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้และ
ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทย (A) 
 

4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ซกัถามเร่ือง ผลจากการ
 เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 

การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 1. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 1.1 ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือ 
 1.2 ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาใต ้
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัผลจากการเปล่ียนแปลงของส่ิง-
     แวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปี 
     อเมริกาเหนือและอเมริกาใตจ้ากส่ือภาษาองักฤษ 
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมในทวปีอเมริกาเหนือ
     และอเมริกาใตจ้ากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต  
     และจดัป้ายนิเทศ 
 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที่ 23 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตใ้นปัจจุบนัมี
อะไรบา้ง และนกัเรียนคิดวา่อะไรเป็นส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมของทั้งสองทวีป ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปคน้ควา้มา ครูบนัทึกความคิดเห็นทั้งหมดลงบนกระดานดาํ 
จากนั้นสรุปเพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูใหน้กัเรียนทั้งชั้นเรียนช่วยกนัจดัป้ายนิเทศเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ้โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใตม้าใชใ้นการจดัป้ายนิเทศ 
 4. ครูคอยสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนในระหวา่งการทาํงานและควบคุมการทาํงานใหอ้ยูใ่นระเบียบ 
 5. ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม นกัเรียนสรุปการทาํงานของตนเองลงในแบบบนัทึกการปฏิบติังาน
ส่งครู และทาํใบงานท่ี 1 เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 6. ครูให้นักเรียนศึกษาการเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมทางสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นํามาวเิคราะห์ว่ามคีวามเหมือนหรือแตกต่างจากการเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมทาง
สังคมที่เกดิขึน้ในทวปีอเมริกาเหนือและทวปีอเมริกาใต้อย่างไร นักเรียนช่วยกนัสรุปเป็นแผนผงัหรือ
ตารางลงในกระดาษ ครูช่วยสรุปเพิม่เติมให้ครบถ้วน จากน้ันให้นักเรียนบนัทึกลงสมุด 
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 7. ครูให้นักเรียนช่วยกนัแสดงความคดิเห็นว่า ผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปลีย่นแปลง
ส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ส่งผลดีและผลเสียต่อประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ 
อย่างไร ครูบันทึกความคดิเห็นลงบนกระดาน จากน้ันให้นักเรียนศึกษาเร่ืองดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
นําข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์และสรุปร่วมกบัความคิดเห็นของตนเอง แล้วเขียนเป็นเรียงความส่งครู ครู
คดัเลอืกเรียงความท่ีดีที่สุด 5 เร่ือง ให้เจ้าของผลงานออกมาอ่านเรียงความหน้าช้ันเรียนในช่ัวโมงถัดไป 
เสร็จแล้วครูนําเรียงความท่ีได้รับคดัเลอืกตดิไว้ที่ป้ายนิเทศ 

 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 8. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัผลจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้ในแบบฝึกทกัษะ รายวชิาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 9. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ พืชดดัแปลงพนัธุกรรมคืออะไร และนกัเรียนคิดวา่มีผลดีและผลเสียต่อการ
เพาะปลูกอยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของนกัเรียน 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 10. ครูใหน้กัเรียนนาํขอ้ดีจากส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใตม้าใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้และบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งสมุด 
 12. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนคน้หาข่าวเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของประเทศต่าง ๆ ในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใตค้นละ 1 ข่าว และนกัเรียนทบทวนเน้ือหาเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้สรุปและบนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในสมุด เป็น
การบา้นเพ่ือเตรียมจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูใหน้กัเรียนเลือกศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต ้สรุปและวิเคราะห์ดว้ยตนเอง แลว้นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์สาํหรับจดัป้ายนิเทศ เช่น กระดาษสี กรรไกร มีดหรือคตัเตอร์ เทปกาว กาวนํ้า 
 2. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกาเมจิก สีไม ้
 3. กระดาษปรู๊ฟ 
 4. แบบบนัทึกการปฏิบติังาน เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 5. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 6. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือต่าง ๆ จากห้องสมุด 
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 7. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 9. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 10. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช 
จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
    ส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

เวลา 1 ช่ัวโมง

 

1. สาระสําคญั 
 ในทวีปอเมริกาเหนือมีการร่วมมือกนัของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหามลพษิทางนํ้าและ
อากาศ มีการใชพ้ลงังานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนนํ้ ามนั เช่นเดียวกบัในประเทศบราซิลของทวีป
อเมริกาใตท่ี้มีการผลิตเอทานอลเพื่อใชแ้ทนนํ้ามนัในรถยนต ์นอกจากน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกายงัมีการ 
ออกร่างกฎหมายเพื่อลดภาวะโลกร้อนซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
 

2. ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 1. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต ้(ส 5.2 ม. 3/2) 
 2. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม. 3/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใตไ้ด ้(K) 
 2. วิเคราะห์หาแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมได ้(P) 
 3. มีความสนใจในการนาํแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตม้าใช้
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีอยูใ่กลต้วัได ้(A) 
 4. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใตท่ี้มีต่อประเทศไทยได ้(K, P) 
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4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

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

1. ทดสอบหลงัเรียน 
2. ซกัถามเร่ือง แนวทางการ
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
 ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
 เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรม 
 เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลในดา้น
 ความมีวินยั ความใฝ่เรียนรู้ 
 ฯลฯ 

 ประเมินพฤติกรรมในการ
 ทาํงานเป็นรายบุคคลหรือ 
 เป็นกลุ่มในดา้นการส่ือสาร 
 การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
 1. แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 1.1 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ 
 1.2 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้
 2. ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้
 

6. แนวทางบูรณาการ 
 ภาษาไทย   ฟัง พดู อ่าน และเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
     ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตแ้ละผลกระทบท่ีประเทศไทย
     ไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ
     อเมริกาใต ้
 การงานอาชีพฯ  คน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกา
     เหนือและอเมริกาใตแ้ละผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการ 
     เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตจ้าก
     แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 วิทยาศาสตร์   สืบคน้ความรู้เก่ียวกบัพลงังานทดแทน 
 ภาษาต่างประเทศ  อ่านขอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีป 
     อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้และบทบาทของทั้งสองทวีปในการลด 
     ภาวะโลกร้อนบนเวทีโลกจากส่ือภาษาองักฤษ 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3 102

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 นําเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่24 
 1. ครูแจง้ตวัช้ีวดัชั้นปีและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 2. ครูสุ่มเลือกนกัเรียน 2–3 คน ใหแ้ต่ละคนนาํข่าวเก่ียวกบัวธีิการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของประเทศ
ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปคน้หามาคนละ 1 ข่าว ออกมาเล่า
หนา้ชั้นเรียน แลว้ครูเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาท่ีจะเรียน 
 ขั้นที ่2 กจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ครูใหน้กัเรียนนาํข่าวท่ีไดน้าํมาเล่าใหเ้พ่ือนฟังแลว้มาติดไวบ้นกระดานดาํ นกัเรียนทุกคนช่วยกนั
สรุปและออกมาเขียนเป็นแผนท่ีความคิดบนกระดานดาํ โดยครูช่วยแนะนาํและเพิ่มเติมความรู้ใหถู้กตอ้ง 
แลว้ใหน้กัเรียนเขียนแผนท่ีความคิดท่ีไดล้งในใบงานท่ี 2 เร่ือง แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 4. ครูสรุปความรู้เก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้โดย
ใชเ้น้ือหาจากหนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
จากนั้นครูสนทนาซกัถามความรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปทบทวนความรู้มาในประเดน็ต่าง ๆ เช่น 
 – ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัท่ีสุดของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตคื้ออะไร เพราะอะไร 
 – ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมท่ีสาํคญัของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใตไ้ดแ้ก่อะไรบา้ง 
 5. ครูตั้งประเด็นคาํถามวา่ จากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้นกัเรียนคิดวา่ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
หรือไม่ อยา่งไร แลว้ใหน้กัเรียนนัง่เป็นวงกลม ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นและเขียนแผนท่ีความคิดเร่ือง 
ผลกระทบต่อประเทศไทยท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 6. ครูช่วยเพิ่มเติมและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง แลว้ใหน้กัเรียนนาํแผนท่ีความคิดท่ีไดไ้ปติดไวบ้นป้ายนิเทศ
ภายในชั้นเรียน และบนัทึกแผนท่ีความคิดท่ีไดล้งในสมุดส่งครู 
 7. ครูให้นักเรียนวเิคราะห์ว่า แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของทวปีอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้แนวทางใดท่ีมคีวามคล้ายคลงึกบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง อย่างไร หรือเป็นแนวทางที่
สามารถนําหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีงเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ และใช้ได้อย่างไร เขียนสรุปเป็นความเรียง
ส่งครู ครูสุ่มเลอืกนักเรียน 3–5 คนให้ออกมานําเสนอผลงานของตนเองหน้าช้ันเรียน 
 8. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนําข้อมูลปัญหาส่ิงแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมทาง
สังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนมาช่วยกนัวเิคราะห์หาหลกัการและแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน แล้วส่งตัวแทนออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน จากน้ันครูมอบหมายให้นักเรียนทุกกลุ่ม
สืบค้นข้อมูลเกีย่วกบัการนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สรุปร่วมกบั
แนวทางที่กลุ่มของตนเองได้คดิเอาไว้และจัดทําเป็นรายงานส่งครู 
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 ขั้นที ่3 ฝึกฝนผู้เรียน 
 9. ครูซกัถามนกัเรียนในประเดน็ต่อไปน้ี ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม จากนั้นครูสรุปคาํตอบของ
นกัเรียน 
 1) การแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนของทวีปอมริกาใตแ้ตกต่างจากทวีปอเมริกาเหนือหรือไม่ 
อยา่งไร 
 2) แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8–10 มีลกัษณะเป็นอยา่งไร ท่ีทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มของประเทศไทยไดรั้บ
การฟ้ืนฟแูละดูแลรักษามากข้ึน 
 10. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้ในแบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
แลว้ช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ขั้นที ่4 นําไปใช้ 
 11. ครูใหน้กัเรียนนาํแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้สามารถ
ทาํไดไ้ปใชใ้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวันกัเรียน 
 ขั้นที ่5 สรุป 
 12. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้แลว้บนัทึกความรู้ท่ีไดล้งสมุด 
 13. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนและช่วยกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 14. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ใน
แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพื้นฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 ของบริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั เพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม และดา้นทกัษะ/กระบวนการของนกัเรียน 
 15. ครูใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวีปอเมริกาใต ้และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้เป็นการบา้นเพื่อ
เตรียมทดสอบปลายภาคในคร้ังต่อไป 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
 ครูพานกัเรียนไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองพลงังานทดแทนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แลว้นาํ
ความรู้ท่ีไดม้านาํเสนอหรือจดัเป็นนิทรรศการใหแ้ก่เพื่อนนกัเรียนชั้นอ่ืน ๆ 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 2. ข่าวท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากส่ือต่าง ๆ 
 3. ใบงานท่ี 2 เร่ือง แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 4. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกาเมจิก สีไม ้
 5. หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
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 6. แบบฝึกทกัษะ รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 7. คู่มือการสอน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 8. ส่ือการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน ภมิูศาสตร์ ม. 3 บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั 
 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 

การทดสอบปลายภาค 
 

สาระที ่5 ภูมศิาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
การทดสอบปลายภาค เวลา 1 ช่ัวโมง
 

ช่ัวโมงที ่25 
 • ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบปลายภาค 
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ตอนที ่3 
เอกสาร/ความรู้เสริมสําหรับครู 

สาระที ่5 ภูมิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ตอนท่ี 3.1 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัช้ันปี และสาระการเรียนรู้ 

 

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

ตวัช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
 วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะ
 ทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือ
 และอเมริกาใต ้

 เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ท่ีแสดงลกัษณะทาง
 กายภาพและสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและ
 อเมริกาใต ้

2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง
 กายภาพและสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและ
 อเมริกาใต ้

 ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีป 

 อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

 

มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้าง 
 สรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
 การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 

ตัวช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทาง
 สงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทาง
 ธรรมชาติ และทางสงัคมของทวีปอเมริกา
 เหนือและอเมริกาใต ้

 

 การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สงัคม 
 และวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือและ
 อเมริกาใต ้

2. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ
 อเมริกาใต ้
 

 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด-
 ลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

3. สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบั
 ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปีอเมริกาเหนือและ
 อเมริกาใต ้
 

 ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีป
 อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
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ตัวช้ีวดัช้ันปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. วิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบต่อเน่ืองจาก
 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีป
 อเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อ
 ประเทศไทย 

 ผลกระทบต่อเน่ืองของส่ิงแวดลอ้มในทวีป
 อเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อประเทศ
 ไทย 

 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3     108 

ตอนท่ี 3.2 
โครงงานและแฟ้มสะสมผลงาน 

 

1. โครงงาน (Project Work) 
 

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

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

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

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

 – ผลงาน 
 – ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงาน 
 – Rubrics ประเมินผลงาน 

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

และรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 

1. ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Backward Design 
 

ผงัการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ________________________ 

 

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

คําถามสําคญัที่ทําให้เกดิความเข้าใจท่ีคงทน 
 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

ความรู้ของนักเรียนท่ีนําไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทน
นักเรียนจะรู้ว่า… 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

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

ขั้นท่ี 2 ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ 
 ตามท่ีกาํหนดไว้อย่างแท้จริง 
1. ภาระงานท่ีนักเรียนต้องปฏิบัต ิ
 1.1 _____________________________________________________________________________ 
 1.2 _____________________________________________________________________________ 
 1.3 _____________________________________________________________________________
2. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมินผลการเรียนรู้
 2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) _________________________________ 
  2) _________________________________ 
  3) _________________________________ 

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

 

2. รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้รายช่ัวโมง 
 

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

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

1. แผนที่ประเภทใดท่ีสามารถนํามาใช้ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือได้ 
 ก แผนท่ีรัฐกิจ 
 ข แผนท่ีท่องเท่ียว 
 ค แผนท่ีแสดงปริมาณฝน 
 ง แผนท่ีแสดงเส้นทางคมนาคม 
2. ข้อใดไม่ใช่ ผลติภัณฑ์สารสนเทศท่ีได้จากการรับรู้จากระยะไกล 
 ก ดาวเทียม 
 ข ภาพจากดาวเทียม 
 ค รูปถ่ายทางอากาศ 
 ง ไม่มีขอ้ถูก 
3. รูปถ่ายทางอากาศแบบเฉียงสูงมลีกัษณะอย่างไร 
 ก ครอบคลุมพ้ืนท่ีแคบ 
 ข มองไม่เห็นแนวขอบฟ้า 
 ค นาํมาใชท้าํแผนท่ีการบินได ้
 ง มีแกนของกลอ้งทาํมุมเอียง 30 องศา 
4. ภาพจากดาวเทียมอาศัยคุณสมบัติในการสะท้อนคลืน่ชนิดใดของวตัถุ 
 ก คล่ืนวิทย ุ
 ข คล่ืนความร้อน 
 ค คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 ง ขอ้ ก และ ข ถูก 
5. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของโลกมีช่ือว่าอะไร 
 ก โนอา 
 ข ควิกเบิร์ด 
 ค ไอโคนอส 
 ง แลนดแ์ซต 
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6. ภาพจากดาวเทียมมคีวามเป็นปัจจุบนัมากกว่ารูปถ่ายทางอากาศเพราะอะไร 
 ก เพราะดาวเทียมมีหลายดวง 
 ข เพราะดาวเทียมมีการบินโคจรซํ้ าท่ีเดิม 
 ค เพราะดาวเทียมถ่ายภาพไดห้ลายภาพต่อ 1 คร้ัง 
 ง เพราะการใชด้าวเทียมถ่ายภาพมีราคาถูกกวา่ใชเ้คร่ืองบิน 
7. ชุดคาํส่ังหมายถึงองค์ประกอบใดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ก ขอ้มูล 
 ข ฮาร์ดแวร์ 
 ค ซอฟตแ์วร์ 
 ง กระบวนการวิเคราะห์ 
8. ข้อมูลเวกเตอร์มลีกัษณะเป็นอย่างไร 
 ก เป็นจุดภาพ 
 ข ขอ้มูลมีขนาดเลก็ 
 ค อยูใ่นรูปของตวัเลขและอกัษร 
 ง มีความละเอียดนอ้ยกวา่แรสเตอร์ 
9. เวบ็ไซต์ www.usgs.gov นําเสนอข้อมูลทางด้านใดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ก ประชากร 
 ข ธรณีวิทยา 
 ค ปฐพีวิทยา 
 ง สมุทรศาสตร์ 
10. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลกมีดาวเทียมรับสัญญาณข้อมูลท้ังหมดกีด่วง 
 ก 4 ดวง 
 ข 8 ดวง 
 ค 12 ดวง 
 ง 24 ดวง 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบท่ีถูกต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดียว 
 

1. แผนที่ประเภทใดใช้ศึกษาลกัษณะทางสังคมของทวปีอเมริกาเหนือได้ดีที่สุด 
 ก แผนท่ีรัฐกิจประเทศแคนาดา 
 ข แผนท่ีภูมิประเทศประเทศเมก็ซิโก 
 ค แผนท่ีท่องเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ง แผนท่ีแสดงปริมาณฝนทวีปอเมริกาเหนือ 
2. ถ้าเกาะกรีนแลนด์มคีวามสูงมากกว่า 1,000 เมตรขึน้ไป แล้วในแผนท่ีภูมปิระเทศทวีปอเมริกาเหนือ 
 เกาะกรีนแลนด์ควรจะมสีีอะไรเป็นส่วนใหญ่ 
 ก สีฟ้า 
 ข สีเขียว 
 ค สีนํ้าเงิน 
 ง สีนํ้าตาล 
3. ข้อใดเป็นข้อดขีองรูปถ่ายทางอากาศแบบเฉียงสูงที่ดีกว่ารูปถ่ายทางอากาศแบบเฉียงตํา่ 
 ก สามารถใชแ้ทนแผนท่ีได ้
 ข มีมาตราส่วนของภาพท่ีแน่นอน 
 ค มีความละเอียดของภาพมากกวา่ 
 ง มองเห็นแนวขอบฟ้าไดใ้นบางคร้ัง 
4. รูปถ่ายทางอากาศนีใ้ช้ในการศึกษาเร่ืองใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 
 

  
 

 ก เสน้ทางคมนาคมในทวีปอเมริกาเหนือ 
 ข มลพิษส่ิงแวดลอ้มในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ค การขยายตวัของเขตเมืองในประเทศเมก็ซิโก 
 ง การประกอบอาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาใต ้
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5. ดาวเทียมดวงใดมหีน้าท่ีสํารวจอุณหภูมิผวินํา้และทะเลและพชืพรรณธรรมชาตริายวนั 
 ก โนอา 
 ข ควิกเบิร์ด 
 ค ไอโคนอส 
 ง แลนดแ์ซต 
6. ข้อใดไม่ใช่ ผลติภัณฑ์สารสนเทศท่ีได้จากการรับรู้จากระยะไกล 
 ก แผนท่ี 
 ข แผนภาพ 
 ค รูปถ่ายทางอากาศ 
 ง ภาพจากดาวเทียม 
7. ข้อมูลแรสเตอร์มข้ีอดีกว่าข้อมูลเวกเตอร์ในเร่ืองใด 
 ก ขนาดของขอ้มลู 
 ข การเรียกใชข้อ้มูล 
 ค โครงสร้างของขอ้มูล 
 ง ความละเอียดของขอ้มูล 
8. เพราะเหตุใดภาพจากดาวเทียมจึงสามารถใช้งานกบัระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ได้โดยตรง 
 ก เพราะเป็นรูปภาพ 
 ข เพราะมีขอ้มูลท่ีทนัสมยั 
 ค เพราะเป็นขอ้มลูเชิงเลข 
 ง เพราะใหร้ายละเอียดไดช้ดัเจน 
9. ข้อใดกล่าวถึงลกัษณะของข้อมูลเวกเตอร์ได้ถูกต้อง 
 ก เป็นจุดภาพ 
 ข เป็นจุด เสน้ พ้ืนท่ี 
 ค มีขนาดไฟลท่ี์ใหญ่มาก 
 ง มีโครงสร้างของขอ้มลูไม่ซบัซอ้น 
10. ส่วนผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลกอย่างไรในการทําแผนที่ 
 ก ใชอ้า้งอิงเวลาโลก 
 ข ใชส้าํรวจและทาํรังวดัพ้ืนท่ี 
 ค ใชค้วบคุมเคร่ืองมือทาํแผนท่ี 
 ง ใชติ้ดตามการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวปีอเมริกาเหนือ 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. การแบ่งทวปีอเมริกาเหนือออกเป็นอเมริกาเหนือและอเมริกากลางยึดอะไรเป็นแนวแบ่ง 
 ก แม่นํ้ายคูอน 
 ข แม่นํ้าโคโลราโด 
 ค แม่นํ้ามิสซิสซิปปี 
 ง แม่นํ้ารีโอแกรนด ์
2. ลาตินอเมริกาได้รับอทิธิพลทางด้านวฒันธรรมมาจากประเทศใด 
 ก องักฤษ–ชิลี 
 ข อิตาลี–ฝร่ังเศส 
 ค สเปน–โปรตุเกส 
 ง แคนาดา–โปรตุเกส 
3. เขตเทือกเขาสูงท่ีปรากฏเป็นแนวต่อเน่ืองพบในภาคใดของทวปีอเมริกาเหนือ 
 ก ภาคใต ้
 ข ภาคเหนือ 
 ค ภาคตะวนัตก 
 ง ภาคตะวนัออก 
4. ภูมอิากาศแบบที่สูงส่วนใหญ่พบบริเวณใดของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ก เขตเทือกเขาสูงภาคตะวนัตก 
 ข พื้นท่ีทางภาคใตรั้ฐอะแลสกา 
 ค เขตเทือกเขาสูงภาคตะวนัออก 
 ง บริเวณตอนกลางของเกาะกรีนแลนด ์
5. รัฐใดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีภูมอิากาศส่วนใหญ่เป็นแบบทะเลทราย 
 ก รัฐแคนซสั 
 ข รัฐแอริโซนา 
 ค รัฐมินนิโซตา 
 ง รัฐอินดีแอนา 
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6. พชืพรรณธรรมชาตแิบบป่าแคระปรากฏในเขตภูมอิากาศแบบใด 
 ก ภมิูอากาศแบบไทกา 
 ข ภมิูอากาศแบบอบอุ่นช้ืน 
 ค ภมิูอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 
 ง ภมิูอากาศแบบอบอุ่นช้ืนภาคพ้ืนทวีป 
7. แหล่งผลติถ่านหินที่สําคญัของทวปีอเมริกาเหนืออยู่ในเทือกเขาใด 
 ก เทือกเขาโคสต ์
 ข เทือกเขาแคสเคด 
 ค เทือกเขาอะแลสกา 
 ง เทือกเขาแอปพาเลเชียน 
8. ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศลาตนิอเมริกาคอืพวกใด 
 ก เอสกิโม 
 ข เมสติโซ 
 ค มูแลตโต 
 ง อินเดียน 
9. ชาวเอสกโิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศอะไร 
 ก เมก็ซิโก 
 ข แคนาดา 
 ค นิการากวั 
 ง กวัเตมาลา 
10. ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือที่ใช้ภาษาองักฤษและฝร่ังเศสเป็นภาษาราชการ 
 ก เมก็ซิโก 
 ข แคนาดา 
 ค นิการากวั 
 ง กวัเตมาลา 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ทวปีอเมริกาเหนือ 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ทิศตะวนัตกของทวปีอเมริกาเหนือจดมหาสมุทรอะไร 
 ก อินเดีย 
 ข แปซิฟิก 
 ค อาร์กติก 
 ง แอตแลนติก 
2. ดินแดนใดอยู่ทางตอนเหนือสุดของทวปีอเมริกาเหนือ 
 ก เกาะแบฟฟิน 
 ข แหลมมอร์ริสเจซปั 
 ค เกาะนิวฟันดแ์ลนด ์
 ง แหลมพรินซอ์อฟเวลส์ 
3. ลกัษณะภูมิประเทศในเขตใดของทวปีอเมริกาเหนือท่ีเป็นเขตหินเก่าเช่นเดียวกบับอลตกิชีลด์ในทวปี
 ยุโรป 
 ก เขตหินเก่าแคนาดา 
 ข เขตท่ีราบภาคกลาง 
 ค เขตภูเขาภาคตะวนัออก 
 ง เขตเทือกเขาสูงภาคตะวนัตก 
4. ยอดเขาเมานต์แมกคนิลย์ีอยู่ในแนวทิวเขาหรือเทือกเขาอะไร 
 ก ร็อกกี 
 ข แคสเคด 
 ค อะแลสกา 
 ง เซียร์ราเนวาดา 
5. ตามแนวชายฝ่ังตะวนัตกของภูมภิาคอเมริกากลางและทางตอนใต้ของคาบสมุทรฟลอริดามี
 ภูมอิากาศแบบใด 
 ก อบอุ่นช้ืน 
 ข ป่าฝนเขตร้อน 
 ค เมดิเตอร์เรเนียน 
 ง ร้อนช้ืนแบบทุ่งหญา้เมืองร้อน 
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6. น่านนํา้ในเกาะนิวฟันด์แลนด์เป็นบริเวณท่ีมปีลาชุกชุมเน่ืองจากอทิธิพลของอะไร 
 ก ท่ีตั้ง 
 ข กระแสนํ้า 
 ค ทิศทางลมประจาํ 
 ง ลกัษณะภมิูประเทศ 
7. แหล่งผลติถ่านหินที่สําคญัของทวปีอเมริกาเหนืออยู่ในเทือกเขาใด 
 ก เทือกเขาโคสต ์
 ข ทิวเขาแคสเคด 
 ค เทือกเขาอะแลสกา 
 ง เทือกเขาแอปพาเลเชียน 
8. ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศในภูมภิาคอเมริกากลางคอืพวกใด 
 ก เอสกิโม 
 ข เมสติโซ 
 ค มูแลตโต 
 ง อินเดียน 
9. ภาคใดของทวปีอเมริกาเหนือท่ีมปีระชากรหนาแน่นท่ีสุด 
 ก ภาคใต ้
 ข ภาคเหนือ 
 ค ภาคตะวนัตก 
 ง ภาคตะวนัออก 
10. เพราะเหตุใดเขตอุตสาหกรรมที่สําคญัของทวปีอเมริกาเหนือจึงอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดา 
 ก การคมนาคมเจริญกวา่ท่ีอ่ืน 
 ข อุดมสมบูรณ์ดว้ยแร่ท่ีเป็นพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม 
 ค ชาวอินเดียนเคยตั้งถ่ินฐานและสร้างความเจริญมาก่อน 
 ง ประชากรเบาบางจึงทาํใหมี้พ้ืนท่ีสาํหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวปีอเมริกาใต้ 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ชาวตะวนัตกกลุ่มแรกท่ีค้นพบทวปีอเมริกาใต้เป็นชนชาติใด 
 ก สเปน 
 ข อิตาลี 
 ค องักฤษ 
 ง โปรตุเกส 
2. หมู่เกาะสําคญัทางตะวนัตกของทวปีอเมริกาใต้คอืหมู่เกาะอะไร 
 ก โตเบโก 
 ข ตรินิแดด 
 ค บาร์เบโดส 
 ง กาลาปาโกส 
3. นํา้ตกเอนเจลอยู่ในที่ราบสูงใดในทวปีอเมริกาใต้ 
 ก ท่ีราบสูงกีอานา 
 ข ท่ีราบสูงบราซิล 
 ค ท่ีราบสูงมาตูโกรสซู 
 ง ท่ีราบสูงอลัติปลาโน 
4. เพราะเหตุใดประชากรของทวีปอเมริกาใต้ท่ีอยู่ในเขตละตจูิดตํา่และอยู่ตอนในของภาคพืน้ทวปีต้อง
 อาศัยอยู่บนที่สูง 
 ก เพราะท่ีสูงมีอากาศไม่ร้อน 
 ข เพราะจะไดห้ลีกหนีจากเขตเงาฝน 
 ค เพราะในท่ีตํ่ามีฝนตกชุกมากเกินไป 
 ง เพราะมีแนวเทือกเขาสูงอยูต่ลอดทั้งพ้ืนท่ี 
5. บริเวณใดของทวปีอเมริกาใต้มีภูมอิากาศเหมอืนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ก เมืองอีกีเก ประเทศชิลี 
 ข ป่าเซลวาส ประเทศบราซิล 
 ค เขตทุ่งหญา้กมัโป ประเทศบราซิล 
 ง เขตทุ่งหญา้ปัมปา ประเทศอาร์เจนตินา 
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6. บริเวณชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกของทวปีอเมริกาใต้ในประเทศเปรูและประเทศชิลมีพีชืพรรณ
 ธรรมชาตเิป็นแบบใด 
 ก ทุ่งหญา้ยาว 
 ข ไมพุ้ม่มีหนาม 
 ค ทุ่งหญา้และป่าโปร่ง 
 ง ไมส้นและไมผ้ลดัใบ 
7. ชนกลุ่มใดเป็นประชากรด้ังเดมิของทวปีอเมริกาใต้ 
 ก มายา 
 ข อินคา 
 ค อซัเตก็ 
 ง แอบอริจินี 
8. คริสต์ศาสนานิกายโรมนัคาทอลกิที่นับถือกนัมากท่ีสุดในทวปีอเมริกาใต้เผยแผ่มาจากประเทศใด 
 ก ญ่ีปุ่น 
 ข อินเดีย 
 ค องักฤษ 
 ง โปรตุเกส 
9. บริเวณใดเป็นแหล่งประมงท่ีสําคญัของทวปีอเมริกาใต้ 
 ก ลุ่มนํ้ าปารากวยั 
 ข ลุ่มนํ้ าแอมะซอน 
 ค ชายฝ่ังดา้นมหาสมุทรแปซิฟิก 
 ง ชายฝ่ังดา้นมหาสมุทรแอตแลนติก 
10. ทางหลวงสายแพนอเมริกนัท่ีผ่านทวปีอเมริกาใต้ไปส้ินสุดท่ีประเทศใด 
 ก ชิลี 
 ข บราซิล 
 ค โบลิเวีย 
 ง ปารากวยั 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ทวปีอเมริกาใต้ 

 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ข้อใดกล่าวถึงอาณาเขตของทวปีอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง 
 ก ทางทิศใตติ้ดต่อกบัช่องแคบมาเจลลนั 
 ข ดินแดนเหนือสุดของทวีปคือ แหลมโกเกยรู์ส 
 ค ดา้นทิศตะวนัออกของทวีปจดมหาสมุทรแปซิฟิก 
 ง คลองปานามากั้นระหวา่งทวีปอเมริกาใตก้บัแอนตาร์กติกา 
2. กาํแพงธรรมชาติที่ทําให้เกดิเขตทะเลทรายในประเทศชิลคีอือะไร 
 ก ท่ีราบสูงกีอานา 
 ข เทือกเขาแอนดีส 
 ค ท่ีราบสูงปาตาโกเนีย 
 ง ไม่มีขอ้ใดถกู 
3. แม่นํา้สายใดบ้างท่ีไหลมาบรรจบกนัแล้วไหลลงสู่อ่าวรีโอเดลาปลาตา 
 ก ปารานา ปารากวยั อุรุกวยั 
 ข ปารากวยั อุรุกวยั แอมะซอน 
 ค ปารานา ปารากวยั แอมะซอน 
 ง ปารากวยั แอมะซอน มกัดาเลนา 
4. แม่นํา้แอมะซอนมีต้นกาํเนิดในเขตภูมปิระเทศใดของทวปีอเมริกาใต้ 
 ก หมู่เกาะทางตอนใต ้
 ข เทือกเขาทางดา้นตะวนัตก 
 ค ท่ีราบสูงทางดา้นตะวนัออก 
 ง ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าทางดา้นตะวนัออก 
5. ข้อใดกล่าวถึงลกัษณะภูมอิากาศในบริเวณท่ีราบสูงปาตาโกเนียได้ถูกต้อง 
 ก บางคร้ังมีฝนท้ิงช่วงนานกวา่ 10 ปี 
 ข มีฝนตกในฤดูร้อน ฤดูหนาวอบอุ่นสบาย 
 ค มีปริมาณฝนมากกวา่ในแถบลุ่มนํ้าแอมะซอน 
 ง มีปริมาณฝนเฉล่ียประมาณ 500 มิลลิเมตรต่อปี 
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6. เซลวาสคอืช่ือเรียกของอะไร และอยู่ในเขตภูมอิากาศใดในทวปีอเมริกาใต้ 
 ก ทะเลทราย อยูใ่นเขตทะเลทราย 
 ข ทุ่งหญา้แพรรี อยูใ่นเขตอบอุ่นช้ืน 
 ค ป่าดิบช้ืน อยูใ่นเขตป่าฝนเขตร้อน 
 ง ไม่มีขอ้ใดถกู 
7. ประเทศใดในทวีปอเมริกาใต้ท่ีไม่ใช้ ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ 
 ก เปรู 
 ข บราซิล 
 ค โบลิเวีย 
 ง โคลอมเบีย 
8. พชืชนิดใดท่ีทวปีอเมริกาใต้ผลิตได้มากท่ีสุดในโลกและผลติในประเทศใด 
 ก โกโก ้ประเทศเปรู 
 ข กาแฟ ประเทศบราซิล 
 ค ออ้ย ประเทศอาร์เจนตินา 
 ง กลว้ย ประเทศเอกวาดอร์ 
9. สินค้าเข้าที่สําคญัของทวปีอเมริกาใต้คอือะไร 
 ก ไวน ์
 ข นํ้ามนั 
 ค สินแร่เหลก็ 
 ง เคมีภณัฑแ์ละส่ิงทอ 
10. เพราะเหตุใดเส้นทางรถยนต์ในทวปีอเมริกาใต้จึงไม่ได้รับการพฒันา 
 ก เพราะประชาชนนิยมเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 
 ข เพราะมีทางรถไฟท่ีไดม้าตรฐานเป็นอยา่งดีแลว้ 
 ค เพราะมีสภาพพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างถนน 
 ง เพราะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. รัฐใดในประเทศแคนาดาท่ีมปัีญหาการตดัไม้ทําลายป่ามากท่ีสุด 
 ก ควิเบก 
 ข ซสัแคตเชวนั 
 ค โนวาสโกเชีย 
 ง บริติชโคลมัเบีย 
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกดิมลพษิในกลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ 
 ก การท้ิงขยะของนกัท่องเท่ียว 
 ข การใชส้ารเคมีในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
 ค การเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรม 
 ง การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนรถยนตบ์นถนน 
3. พายุใดสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุดใน ค.ศ. 2005 
 ก จีนน์ 
 ข ไอแวน 
 ค แคทรีนา 
 ง ฟรานเซส 
4. เมืองใดมปัีญหามลพษิทางนํา้มากที่สุดในทวปีอเมริกาใต้ 
 ก โบโกตา 
 ข ซนัติอาโก 
 ค รีอูดีจาเนรู 
 ง บวัโนสไอเรส 
5. LEED หมายถึงอะไร 
 ก อาคารเขียว 
 ข ช่ืออาคารเขียวแห่งหน่ึง 
 ค องคก์รท่ีดูแลอาคารเขียว 
 ง เกณฑม์าตรฐานของอาคารเขียว 
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6. ฟาเบลาคอืช่ือเรียกของอะไรในทวปีอเมริกาใต้ 
 ก อาคารเขียว 
 ข ชุมชนแออดั 
 ค พื้นท่ีเพาะปลูก 
 ง พืชดดัแปลงพนัธุกรรม 
7. โครงการเส้นทางเสือดาํเป็นโครงการที่เช่ือมอะไรเข้าด้วยกนั 
 ก พื้นท่ีป่าไมด้ั้งเดิม 
 ข เขตหา้มล่าสตัวป่์า 
 ค เขตอุทยานแห่งชาติ 
 ง พื้นท่ีล่าสตัวถ์ูกกฎหมาย 
8. สหรัฐอเมริกาผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนชนิดใดมากที่สุด 
 ก นํ้า 
 ข ลม 
 ค เอทานอล 
 ง แสงอาทิตย ์
9. รัฐบาลเอกวาดอร์แก้ไขปัญหาการบุกรุกพืน้ท่ีป่าของชนพืน้เมอืงด้วยวธีิการใด 
 ก การจดัตั้งอุทยานนิเวศวิทยา 
 ข การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ค การกาํหนดเขตอุทยานแห่งชาติเพ่ิมข้ึน 
 ง การบงัคบัใชก้ฎหมายต่อชนพ้ืนเมืองขั้นรุนแรง 
10. ภัยแล้งท่ีเกดิขึน้ในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2553 มสีาเหตุมาจากปรากฏการณ์ใดท่ีเกดิขึน้ในทวปี
 อเมริกาใต้ 
 ก สึนามิ 
 ข ลานีญา 
 ค เอลนีโญ 
 ง พายเุฮอร์ริเคน 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
 

คาํช้ีแจง เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ฝนกรดในทวปีอเมริกาเหนือเกดิจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
 ก รถยนต ์
 ข เขตเมืองขยายตวั 
 ค โรงงานอุตสาหกรรม 
 ง เทคโนโลยทีางการเกษตร 
2. ข้อใดเป็นภยัทางธรรมชาตใินทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ไม่ได้ มีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน 
 ก พายเุฮอร์ริเคนแคทรีนา 
 ข แม่นํ้าแอมะซอนเหือดแหง้ 
 ค แผน่ดินไหวในประเทศชิลี 
 ง คล่ืนความร้อนในเมืองลอสแอนเจลิส 
3. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทําให้ดินในทวปีอเมริกาใต้เส่ือมโทรมจนไม่สามารถนํามาใช้ในการเพาะปลูก
 ได้ 
 ก การขยายตวัของเขตเมือง 
 ข การขยายพ้ืนท่ีไร่ถัว่เหลือง 
 ค การทาํการเกษตรแบบชีวภาพ 
 ง การสร้างเสน้ทางคมนาคมทางบก 
4. กลุ่มกรีนพซีมีบทบาทอย่างไรในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 ก ผูส้ร้างเขตไชน่าทาวน์ 
 ข รณรงคใ์หรั้กษาส่ิงแวดลอ้ม 
 ค กลุ่มผูน้าํในการผลิตเอทานอล 
 ง ตน้กาํเนิดแนวคิดเร่ืองอาคารเขียว 
5. ข้อใดเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทําให้เกดิฟาเบลาในทวปีอเมริกาใต้ 
 ก การลดลงของพ้ืนท่ีป่าแอมะซอน 
 ข การขยายเส้นทางคมนาคมทางบก 
 ค การเพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรม 
 ง การอพยพเขา้เมืองของประชากรจากเขตชนบท 
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6. โครงการเส้นทางเสือดาํเป็นโครงการที่เช่ือมโยงเขตอุทยานแห่งชาตติั้งแต่ประเทศใดไปจนถึง
 ประเทศใด 
 ก เมก็ซิโกถึงปานามา 
 ข เมก็ซิโกถึงเอกวาดอร์ 
 ค สหรัฐอเมริกาถึงเมก็ซิโก 
 ง สหรัฐอเมริกาถึงปานามา 
7. เพราะเหตุใดประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่รับพธีิสารเกยีวโต 
 ก เพราะไม่ตอ้งการปฏิบติัตามสหภาพยโุรป 
 ข เพราะไม่เช่ือวา่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้
 ค เพราะจะทาํใหไ้ม่ไดสิ้ทธิซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 
 ง เพราะเห็นวา่ไม่ใหค้วามยติุธรรมแก่ประเทศของตน 
8. ประเทศบราซิลนําพชืชนิดใดมาผลติเป็นเช้ือเพลงิเอทานอล 
 ก ออ้ย 
 ข ขา้วโพด 
 ค ถัว่เหลือง 
 ง ปาลม์นํ้ ามนั 
9. ร่างกฎหมาย America Clean Energy and Security Act ส่งผลต่อประเทศไทยมากท่ีสุดในเร่ืองใด 
 ก การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 
 ข การลดอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ค การเพ่ิมภาษีสินคา้ท่ีทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
 ง การไม่ใหเ้งินทุนสนบัสนุนในการแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน 
10. ประเทศไทยได้รับผลอย่างไรจากการผลติเอทานอลของประเทศบราซิล 
 ก ทาํใหส่้งออกเช้ือเพลิงไดน้อ้ยลง 
 ข ทาํใหไ้ดเ้ปรียบดุลการคา้ต่อบราซิล 
 ค ทาํใหส่้งออกรถยนตไ์ปบราซิลไดน้อ้ยลง 
 ง ทาํใหมี้ความพยายามผลิตเอทานอลมากข้ึน 
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ตอนท่ี 3.5 
แบบทดสอบกลางภาค 

 

ด้านความรู้ 
 

ตอนท่ี 1 เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ข้อใดคอืส่ือท่ีถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยย่อส่วนให้เลก็ลงด้วยมาตราส่วนต่าง ๆ 
 และใช้สัญลกัษณ์ในการแสดงข้อมูลเหล่าน้ัน 
 ก แผนท่ี 
 ข ภาพจากดาวเทียม 
 ค การรับรู้จากระยะไกล 
 ง ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
2. “ระบบการสํารวจข้อมูลด้วยเคร่ืองรับรู้” หมายถึงระบบใด 
 ก การรับรู้ระยะไกล 
 ข การสาํรวจและรังวดั 
 ค ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
 ง ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพื้นโลก 
3. ข้อใดไม่ใช่ ผลติภัณฑ์สารสนเทศท่ีได้จากการวเิคราะห์ข้อมูลของการรับรู้จากระยะไกล 
 ก แผนท่ี 
 ข เคร่ืองจีพีเอส 
 ค ภาพจากดาวเทียม 
 ง รูปถ่ายทางอากาศ 
4. แนวแกนของกล้องของรูปถ่ายทางอากาศแบบเฉียงสูงมแีกนของกล้องเอยีงทํามุมเท่าไรจาก
 แนวตั้งฉาก 
 ก 15 องศา 
 ข 30 องศา 
 ค 45 องศา 
 ง 60 องศา 
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5. รูปถ่ายทางอากาศในแนวตั้งมข้ีอดีอย่างไร 
 ก สามารถใชแ้ทนแผนท่ีได ้
 ข นาํมาใชท้าํแผนท่ีการบินได ้
 ค มองเห็นแนวขอบฟ้าไดช้ดัเจน 
 ง มองเห็นความต่างระดบัของพ้ืนท่ีได ้
6. รูปถ่ายทางอากาศแบบเฉียงตํา่มีลกัษณะเป็นอย่างไร 
 ก มองไม่เห็นแนวขอบฟ้า 
 ข มองเห็นความต่างระดบัไดช้ดัเจน 
 ค แกนของกลอ้งเอียงทาํมุม 45 องศา 
 ง มีทิศทางและมาตราส่วนของภาพท่ีแน่นอน 
7. ข้อมูลใดของรูปถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลท่ีไม่แน่นอนเหมือนกบัในแผนท่ี 
 ก มาตราส่วน 
 ข ตาํแหน่งท่ีตั้ง 
 ค ความละเอียด 
 ง ขอ้ ก และ ข ถูก 
8. ข้อใดไม่ใช่ ข้อดีของภาพจากดาวเทียมที่ดีกว่ารูปถ่ายทางอากาศ 
 ก มีราคาถูก 
 ข เป็นขอ้มูลเชิงเลข 
 ค มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
 ง เป็นขอ้มูลท่ีเป็นจุดภาพ 
9. ภาพจากดาวเทียมอาศัยคุณสมบัติใดในการถ่ายภาพ 
 ก การเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
 ข การแปรสภาพของวตัถุ 
 ค การสะทอ้นพลงังานของวตัถุ 
 ง การแผรั่งสีความร้อนของวตัถุ 
10. ดาวเทียมใดเป็นดาวเทียมท่ีใช้สํารวจทางด้านสมุทรศาสตร์ 
 ก โนอา 
 ข ควิกเบิร์ด 
 ค ไอโคนอส 
 ง แลนดแ์ซต 
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11. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงใดใช้สํารวจและตดิตามข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์โดยเฉพาะ 
 ก โนอา 
 ข ควิกเบิร์ด 
 ค ไอโคนอส 
 ง แลนดแ์ซต 
12. องค์ประกอบใดของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ท่ีมหีน้าท่ีเช่ือมต่อข้อมูลให้เข้ากบัระบบ 
 ก บุคลากร 
 ข ฮาร์ดแวร์ 
 ค ซอฟตแ์วร์ 
 ง กระบวนการ 
13. ชุดคาํส่ังของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มลีกัษณะเป็นอย่างไร 
 ก ใชง้านไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก 
 ข มีชุดคาํสัง่เยอะมากและหลายแบบ 
 ค รูปแบบของชุดคาํสัง่มีสีสนัสวยงาม 
 ง สามารถใชง้านในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้
14. ข้อมูลแรสเตอร์มข้ีอดีกว่าข้อมูลเวกเตอร์อย่างไร 
 ก มีความแม่นยาํสูง 
 ข มีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น 
 ค แกไ้ขขอ้มลูไดต้ลอดเวลา 
 ง มีขนาดของขอ้มูลท่ีเลก็กวา่ 
15. กระบวนการวเิคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะไร 
 ก คาํถาม 
 ข คาํตอบ 
 ค ความหมาย 
 ง คาํจาํกดัความ 
16. บุคลากรในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ควรมีคุณสมบัตอิย่างไร 
 ก เป็นโปรแกรมเมอร์ช่ือดงั 
 ข เป็นนกัวิทยาศาสตร์ดา้นกายภาพ 
 ค เป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นภมิูศาสตร์ 
 ง เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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17. ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนในกระบวนการวเิคราะห์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ก นาํเขา้ขอ้มลู 
 ข สาํรวจขอ้มูล 
 ค จดัการขอ้มูล 
 ง แสดงผลขอ้มูล 
18. เคร่ืองจีพเีอสจะค้นหาตาํแหน่งของเคร่ืองได้จะต้องได้รับสัญญาณจากดาวเทียมกีด่วง 
 ก 2 ดวง 
 ข 4 ดวง 
 ค 16 ดวง 
 ง 24 ดวง 
19. เคร่ืองรับจีพเีอสอยู่ในองค์ประกอบใดของระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก 
 ก ส่วนผูใ้ช ้
 ข ส่วนผูผ้ลิต 
 ค ส่วนอวกาศ 
 ง ส่วนสถานีควบคุม 
20. ระบบจีพเีอสสามารถใช้ตดิตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมได้หรือไม่ เพราะอะไร 
 ก ได ้เพราะมีการพฒันาแลว้ 
 ข ไม่ได ้เพราะระบบไม่มีการพฒันาทางดา้นน้ี 
 ค ได ้เพราะนาํตาํแหน่งเดิมของพ้ืนท่ีมาเปรียบเทียบได ้
 ง ไม่ได ้เพราะขอ้มลูของระบบจะถูกลบท้ิงอยูต่ลอดเวลา 
21. สหรัฐอเมริกาเคยเป็นอาณานิคมของชาติใด 
 ก อิตาลี 
 ข องักฤษ 
 ค แคนาดา 
 ง โปรตุเกส 
22. ทิศตะวนัออกของทวปีอเมริกาเหนือจดมหาสมุทรอะไร 
 ก อินเดีย 
 ข แปซิฟิก 
 ค อาร์กติก 
 ง แอตแลนติก 
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3     135 

23. ข้อใดกล่าวถึงลกัษณะภูมปิระเทศของทวปีอเมริกาเหนือไม่ถกูต้อง 
 ก พื้นท่ีบริเวณภายในทวีปมีลกัษณะราบเรียบ 
 ข พื้นท่ีชายฝ่ังมหาสมุทรอาร์กติกมีลกัษณะเวา้แหวง่ 
 ค พื้นท่ีชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกมีลกัษณะราบเรียบ 
 ง พื้นท่ีชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกมีลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงสลบัซบัซอ้น 
24. ข้อใดกล่าวถึงช่องแคบเบริงไม่ถกูต้อง 
 ก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 85 กิโลเมตร 
 ข เช่ือมมหาสมุทรอาร์กติกกบัทะเลเบริง 
 ค กั้นระหวา่งทวีปเอเชียกบัอเมริกาเหนือ 
 ง กั้นระหวา่งทวีปอเมริกาเหนือกบัอเมริกาใต ้
25. บริเวณใดของทวปีอเมริกาเหนือท่ีเกดิภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวอยู่บ่อยคร้ัง 
 ก เขตหินเก่าแคนาดา 
 ข เขตท่ีราบภาคกลาง 
 ค เขตภูเขาภาคตะวนัออก 
 ง เขตเทือกเขาสูงภาคตะวนัตก 
26. น่านนํา้ใดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก 
 ก ทะเลเหนือ 
 ข อ่าวเมก็ซิโก 
 ค อ่าวอะแลสกา 
 ง ทะเลแคริบเบียน 
27. ภูเขาเมานต์แมกคินลย์ีอยู่ในแนวทิวเขาหรือเทือกเขาอะไร 
 ก ร็อกกี 
 ข แคสเคด 
 ค อะแลสกา 
 ง แมกเคนซี 
28. เทือกเขาใดไม่ได้ อยู่ในภูมภิาคอเมริกาเหนือ 
 ก เทือกเขาโคสต ์
 ข เทือกเขาแอนดีส 
 ค เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา 
 ง เทือกเขาแอปพาเลเชียน 
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29. แม่นํา้โคโลราโดไหลผ่านบริเวณท่ีมลีกัษณะภูมปิระเทศแบบใด 
 ก ท่ีราบ 
 ข ท่ีราบสูง 
 ค ท่ีราบลุ่ม 
 ง ท่ีราบลูกคล่ืน 
30. อทิธิพลของส่ิงใดที่ทําให้ทวปีอเมริกาเหนือมีสภาพอากาศทั้งเขตหนาว อบอุ่น และร้อน 
 ก ท่ีตั้ง 
 ข กระแสนํ้า 
 ค ทิศทางลมประจาํ 
 ง ลกัษณะภมิูประเทศ 
31. พชืพรรณธรรมชาตแิบบสะวนันาปรากฏในภูมอิากาศแบบใด 
 ก แบบอบอุ่นช้ืน 
 ข แบบป่าฝนเขตร้อน 
 ค แบบทุ่งหญา้ก่ึงทะเลทราย 
 ง ร้อนช้ืนแบบทุ่งหญา้เมืองร้อน 
32. ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรฟลอริดามปีริมาณฝนเป็นอย่างไร 
 ก มีปริมาณฝนนอ้ยมาก แหง้แลง้ 
 ข มีปริมาณฝนมาก ส่วนใหญ่ตกในฤดูหนาว 
 ค มีปริมาณฝนมาก ฝนตกสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี 
 ง มีปริมาณฝนปานกลาง ส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน 
33. บริเวณใดของทวปีอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน 
 ก รัฐอะแลสกา 
 ข ท่ีราบใหญ่ตอนกลาง 
 ค ชายฝ่ังตะวนัออกของอเมริกากลาง 
 ง ทางตอนใตสุ้ดของคาบสมุทรฟลอริดา 
34. พวกผวิเหลอืงในทวปีอเมริกาเหนืออพยพมาจากทวปีอะไร 
 ก ยโุรป 
 ข เอเชีย 
 ค แอฟริกา 
 ง อเมริกาใต ้
 
 
 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3     137 

35. ประเทศเม็กซิโกใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการ 
 ก สเปน 
 ข องักฤษ 
 ค ฝร่ังเศส 
 ง โปรตุเกส 
36. พชืเศรษฐกจิอนัดับ 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกาคอือะไร 
 ก ขา้วเจา้ 
 ข ขา้วฟ่าง 
 ค ขา้วสาลี 
 ง ขา้วโพด 
37. น่านนํา้ใดท่ีภูมภิาคอเมริกาเหนือใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางนํา้ท่ีสําคญัท่ีสุด 
 ก อ่าวฮดัสนั 
 ข ทะเลแคริบเบียน 
 ค มหาสมุทรแปซิฟิก 
 ง มหาสมุทรแอตแลนติก 
38. เผ่าพนัธ์ุใดเป็นชนพืน้เมืองดั้งเดิมในทวปีอเมริกาเหนือ 
 ก นิโกร–อินเดียน 
 ข อินเดียน–เอสกิโม 
 ค เมสติโซ–มูแลตโต 
 ง อินเดียน–แอฟริกนั 
39. คริสต์ศาสนานิกายใดนับถือกนัมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
 ก แองกลิคนั 
 ข ออร์ทอดอกซ์ 
 ค โปรเตสแตนต ์
 ง โรมนัคาทอลิก 
40. คลองปานามาส่งผลดีต่อการคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาเหนืออย่างไร 
 ก ทาํใหร้ะบบท่อส่งก๊าซไดรั้บความนิยมมากข้ึน 
 ข ส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของอุตสาหกรรมการบิน 
 ค สนบัสนุนใหท้วีปยโุรปติดต่อคา้ขายกบัทวีปอเมริกาไดม้ากข้ึน 
 ง ช่วยลดระยะทางในการเดินเรือจากมหาสมุทรแปซิฟิกมายงัมหาสมุทรแอตแลนติก 
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ตอนท่ี 2 ตอบคาํถาม 
 

1. ระบบการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก และแผนท่ีมี
 ความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
 แนวคาํตอบ             
  ระบบการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก จะ
 สามารถนาํมาใช้ในการทาํแผนท่ีได้อย่างถกูต้องและเป็นปัจจุบันมากขึน้ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ 
 สารสนเทศของการรับรู้ระยะไกล ท้ังภาพจากดาวเทียมและรูปถ่ายทางอากาศเป็นข้อมลูท่ีทันสมยั 
 และเป็นข้อมลูแรสเตอร์ท่ีสามารถนาํเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือจัดการข้อมลูได้ง่าย ภาพ
 จากดาวเทียมยงัเป็นข้อมลูเชิงเลข ซ่ึงสามารถนาํมาแปลงค่าเป็นข้อมลูเวกเตอร์ได้ทันที ขณะท่ีระบบ
 กาํหนดตาํแหน่งบนพืน้โลก กจ็ะให้ตาํแหน่งของสถานท่ีต่าง ๆ หรือข้อมลูขอบเขตต่าง ๆ ของพืน้ท่ี
 ได้ถูกต้องมากขึน้ ข้อมลูท่ีได้มาจากท้ังสองระบบข้างต้นนี ้เม่ือนาํเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบกจ็ะมีการจัดเกบ็ วิเคราะห์ และจัดทาํออกมาเป็นแผนท่ี      
                
               
                
                
 

2. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาเหนือจึงมีภมิูอากาศแทบทุกชนิด 
 แนวคาํตอบ             
  เพราะตาํแหน่งท่ีตั้งของทวีปอเมริกาเหนืออยู่ระหว่างละติจูด 7 องศาเหนือถึง 83 องศาเหนือ ซ่ึงหาก
 พิจารณาเฉพาะท่ีตั้งตามละติจูดแล้วทวีปนีจ้ะมีภูมิอากาศท้ังเขตร้อน อบอุ่น และหนาว นอกจากนีค้วามกว้าง
 ใหญ่ของทวีป และการวางตัวของเทือกเขาในแนวเหนือ–ใต้ ซ่ึงขวางก้ันทิศทางลม ส่งผลให้พืน้ท่ีภายในของ
 ทวีปเป็นด้านปลายลมท่ีมีปริมาณฝนตกน้อย จึงกลายเป็นทะเลทรายและทุ่งหญ้าก่ึงทะเลทราย   
                
                
                
                
 

สรุปผลการประเมนิ คะแนน 
เตม็ ได้

ตอนท่ี 1   
ตอนท่ี 2   

รวม   
ลงช่ือ __________________ ผู้ประเมิน 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม              สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

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

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

 2. ทาํงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไว ้    
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อย หรือคุณภาพของงาน    

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

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

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

5. รักชาติ ศาสน์  
    กษตัริย์ 

13. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษว์ฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
 ประเพณีไทย 

   

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

7. มีความรับผดิชอบ 16. ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย
17. ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา    

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

   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

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

 

สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 3 2 1 
  

 
 
 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนรวม      
ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนน
เฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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ด้านทักษะ/กระบวนการ                สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

รายการประเมนิ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
คะแนน 

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

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

 2. เลือกรับขอ้มูลความรู้ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง    
2. การใช้เทคโนโลยี 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้

 ดว้ยตนเอง 
   

4. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
 เหมาะสมและมีคุณธรรม 

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

   

 7. วิเคราะห์หลกัการและนาํหลกัการไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    
4. การแก้ปัญหา  8. ตั้งคาํถามหรือตั้งสมมุติฐานต่อเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมีระบบ    

 9. รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากส่ือและ 
 แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

   

10. ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลความรู้ท่ีได้
 จากการเกบ็รวบรวม 

   

11. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์หรือ
 แยกแยะเพื่อความสะดวกในการทดสอบสมมุติฐาน 
12. ทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็นหลกัการดว้ยภาษาของตนเองท่ีเขา้ใจ
 ง่าย 

   

13. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั    
5. กระบวนการกลุ่ม 14. มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม    

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

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

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

 

สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 3 2 1 
  

 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนรวม      

ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนน
เฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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ตอนท่ี 3.6 
แบบทดสอบปลายภาค 

 

ด้านความรู้ 
 

ตอนท่ี 1 เลอืกคาํตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว 
 

1. ดินแดนใดในทวปีอเมริกาใต้ท่ียงัไม่ได้ รับเอกราชในปัจจุบนั 
 ก ซูรินาเม 
 ข กายอานา 
 ค เกาะฟอลก์แลนด ์
 ง หมู่เกาะเตียร์ราเดลฟวยโก 
2. เกาะใดอยู่ทิศใต้สุดของทวปีอเมริกาใต้ 
 ก เกาะบาร์เบโดส 
 ข เกาะฟอลก์แลนด ์
 ค เกาะกาลาปาโกส 
 ง เกาะเตียร์ราเดลฟวยโก 
3. ยอดเขาอากอนกากวาที่สูงท่ีสุดในทวปีอเมริกาใต้อยู่ในประเทศใด 
 ก เปรู 
 ข เอกวาดอร์ 
 ค โคลอมเบีย 
 ง อาร์เจนตินา 
4. สถานที่ใดไม่ได้ มคีวามเกีย่วข้องกบัเขตเทือกเขาสูงทางตะวันตกของทวปีอเมริกาใต้ 
 ก แม่นํ้าแอมะซอน 
 ข ทะเลสาบตีตีกากา 
 ค อ่าวรีโอเดลาปลาตา 
 ง ยอดเขาอากอนกากวา 
5. แม่นํา้สายใดบ้างไหลมาบรรจบกนัแล้วไหลลงสู่อ่าวรีโอเดลาปลาตา 
 ก ปารานา ปารากวยั อุรุกวยั 
 ข ปารากวยั อุรุกวยั แอมะซอน 
 ค ปารานา ปารากวยั แอมะซอน 
 ง ปารากวยั แอมะซอน มกัดาเลนา 
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6. พืน้ที่ประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศอาร์เจนตนิามลีกัษณะอย่างไร 
 ก เป็นท่ีราบสูง 
 ข เป็นเขตเทือกเขาสูง 
 ค เป็นเขตท่ีราบลุ่มแมน่ํ้ า 
 ง เป็นแนวภูเขาไฟท่ีมีพลงั 
7. ประเทศใดในทวีปอเมริกาใต้ไม่มีพืน้ท่ีตั้งอยู่บนเขตละตจูิดกลาง 
 ก ชิลี 
 ข บราซิล 
 ค อุรุกวยั 
 ง อาร์เจนตินา 
8. มหาสมุทรใดอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาใต้กบัทวปีแอฟริกา 
 ก อินเดีย 
 ข แปซิฟิก 
 ค อาร์กติก 
 ง แอตแลนติก 
9. บริเวณใดที่มีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลงึกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ก ลุ่มนํ้ าโอรีโนโก 
 ข ลุ่มนํ้ าแอมะซอน 
 ค เขตทุ่งหญา้ปัมปา 
 ง เขตเทือกเขาแอนดีส 
10. กรุงกโีต เมอืงหลวงของประเทศเอกวาดอร์มสีภาพภูมิอากาศเป็นแบบใด เพราะอะไร 
 ก แบบทะเลทราย เพราะอยูใ่นเขตลมสงบ 
 ข แบบป่าฝนเขตร้อน เพราะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี 
 ค แบบเมดิเตอร์เรเนียน เพราะไดรั้บอิทธิพลจากลมตะวนัตก 
 ง แบบท่ีสูง เพราะตั้งอยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางมากกว่า 2,000 เมตร 
11. ทวปีอเมริกาใต้มีพืน้ที่ป่าชนิดใดมากท่ีสุดในโลก 
 ก ป่าสน 
 ข ป่าดิบช้ืน 
 ค ป่าชายเลน 
 ง ป่าไมผ้ลดัใบ 
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12. เพราะเหตุใดดินในประเทศโคลอมเบียจึงเพาะปลูกกาแฟได้ดี 
 ก เพราะเป็นดินภเูขาไฟ 
 ข เพราะเป็นดินตะกอนนํ้าพา 
 ค เพราะเป็นดินท่ีมีนํ้าขงัอยูต่ลอดเวลา 
 ง เพราะเป็นดินท่ีมีแร่เหลก็ผสมอยูม่าก 
13. ประเทศใดในทวีปอเมริกาใต้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ 
 ก บราซิล 
 ข ซูรินาเม 
 ค กายอานา 
 ง เฟรนชเ์กียนา 
14. ประชากรในทวปีอเมริกาใต้ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพวกใด 
 ก ดยกั 
 ข นิโกร 
 ค เมสติโซ 
 ง มูแลตโต 
15. เทศกาลการ์นีวลัในทวปีอเมริกาใต้แสดงให้เห็นถึงอะไร 
 ก ความยดึมัน่ในศาสนา 
 ข ความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ี
 ค ความสุขของประชากรในทวปี 
 ง ความมัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
16. แร่ชนิดใดท่ีทวปีอเมริกาใต้ผลติได้เป็นอนัดบั 1 ของโลก 
 ก ทองคาํ 
 ข สงักะสี  
 ค ทองแดง 
 ง บอ็กไซต ์
17. ข้อใดกล่าวถึงการเลีย้งสัตว์ในทวปีอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง 
 ก สตัวท่ี์เล้ียงกนัมากท่ีสุดคือโคนม 
 ข มีการเล้ียงสุกรกนัมากเฉพาะในประเทศบราซิล 
 ค แพะเป็นสตัวท่ี์เล้ียงกนัมากในเขตทุ่งหญา้กมัโป 
 ง ประเทศอุรุกวยัเล้ียงแกะมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
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18. สินค้าเข้าที่สําคญัของทวปีอเมริกาใต้คอือะไร 
 ก ฝ้าย 
 ข ขา้วโพด 
 ค ทองแดง 
 ง ยานยนต ์
19. การคมนาคมในเส้นทางใดมีความสําคญัต่อการคมนาคมขนส่งในทวปีอเมริกาใต้มากท่ีสุด 
 ก ทางทะเล 
 ข ทางรถไฟ 
 ค ทางแม่นํ้า 
 ง ทางอากาศ 
20. ถนนสายหลกัในทวปีอเมริกาใต้มีลกัษณะเป็นอย่างไร 
 ก เช่ือมต่อมาจากทวีปอเมริกาเหนือ 
 ข มีจุดศูนยก์ลางอยูใ่นประเทศบราซิล 
 ค มีเส้นทางเฉพาะทางดา้นตะวนัออกของทวีปเท่านั้น 
 ง เช่ือมต่อเฉพาะในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาเท่านั้น 
21. พืน้ที่ใดในประเทศสหรัฐอเมริกามอีตัราการตัดไม้ทําลายป่ามากที่สุด 
 ก ท่ีราบสูงโคโลราโด 
 ข กลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ 
 ค ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ามิสซิสซิปปี 
 ง แนวชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก 
22. ก๊าซชนิดใดก่อให้เกดิฝนกรดในทวีปอเมริกาเหนือมากท่ีสุด 
 ก ฮาโลคาร์บอน 
 ข ไนโตรเจนออกไซด ์
 ค ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
 ง คาร์บอนไดออกไซด ์
23. ระดับธาตุอาหารในนํา้ที่มากขึน้ส่งผลอย่างไรต่อนํา้ในทะเลสาบเกรตเลกส์ 
 ก มีออกซิเจนในนํ้ ามากข้ึน 
 ข มลพิษในทะเลสาบลดลง 
 ค สตัวน์ํ้ าเพ่ิมจาํนวนมากข้ึน 
 ง สาหร่ายบางชนิดเจริญเติบโตไดดี้ 
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24. ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบท่ีเกดิจากภาวะโลกร้อนในทวีปอเมริกาเหนือ 
 ก ไฟป่าในเยลโลวส์โตน 
 ข ภยัแลง้ในบริติชโคลมัเบีย 
 ค หมอกพิษในลอสแอนเจลิส 
 ง พายเุฮอร์ริเคนในนิวออร์ลีนส์ 
25. การขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกพชืชนิดใดในทวปีอเมริกาใต้ท่ีส่งผลให้พืน้ท่ีป่าแอมะซอนลดลง 
 ก ออ้ย 
 ข กาแฟ 
 ค ขา้วโพด 
 ง ถัว่เหลือง 
26. ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบท่ีเกดิจากการขยายตวัของเขตเมืองในทวปีอเมริกาใต้ 
 ก เกิดชุมชนแออดั 
 ข เสน้ทางถนนเพ่ิมข้ึน 
 ค หนา้ดินเกิดการพงัทลาย 
 ง ระบบสาธารณูปโภคขาดแคลน 
27. โรคใดเกดิการระบาดในทวปีอเมริกาใต้เน่ืองจากอุณหภูมขิองโลกสูงขึน้ 
 ก โรคไขเ้หลือง 
 ข โรคไขห้วดัใหญ่ 
 ค โรคไขเ้ลือดออก 
 ง โรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบ 
28. อาคารเขียวไม่จาํเป็น ต้องมีลกัษณะเป็นอย่างไร 
 ก มีจาํนวนชั้นมาก 
 ข มีการใชพ้ลงังานนอ้ย 
 ค ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ง ทาํใหผู้อ้าศยัเหมือนไดอ้ยูก่บัธรรมชาติ 
29. ฉลาก Energy Star แสดงให้เห็นถึงส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวปีอเมริกาเหนือในเร่ืองใด 
 ก ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ข สงัคมและวฒันธรรมรูปแบบใหม่ 
 ค การเขา้ร่วมการเรียกร้องกบักลุ่มกรีนพีซ 
 ง การยอมรับสินคา้เกษตรอินทรียข์องคนอเมริกนั 
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30. ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือมพีืน้ท่ีทําการเกษตรแบบชีวภาพมากที่สุดและมพีืน้ท่ีเท่าไร 
 ก แคนาดา 1.6 ลา้นเฮกตาร์ 
 ข แคนาดา 2.5 ลา้นเฮกตาร์ 
 ค สหรัฐอเมริกา 1.6 ลา้นเฮกตาร์ 
 ง สหรัฐอเมริกา 2.5 ลา้นเฮกตาร์ 
31. ข้อใดไม่ใช่ ปัญหาที่จะตามมาหลงัเกดิฟาเบลาขึน้ 
 ก โรคระบาด 
 ข แผน่ดินถล่ม 
 ค ภาวะนํ้าท่วม 
 ง อาชญากรรม 
32. เพราะเหตุใดประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต้จึงหันมาทําการเกษตรอนิทรีย์ 
 ก เพราะไดรั้บความนิยมจากตลาดมากข้ึน 
 ข เพราะเกิดมลพิษในดินและหนา้ดินพงัทลาย 
 ค เพราะไดรั้บการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
 ง เพราะเป็นท่ีตอ้งการของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยโุรป 
33. แหล่งนํา้ใดที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและแคนาดาร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหามลพษิจนกลายเป็น 
 บรรทัดฐานในการจัดการแหล่งนํา้อืน่ ๆ 
 ก อ่าวเมก็ซิโก 
 ข แม่นํ้าโคโลราโด 
 ค แม่นํ้ามิสซิสซิปปี 
 ง ทะเลสาบเกรตเลกส์ 
34. พลงังานเอทานอลท่ีผลติในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ผลติจากพชืชนิดใด 
 ก ออ้ย 
 ข ขา้วสาลี 
 ค ขา้วโพด 
 ง ถัว่เหลือง 
35. ข้อใดกล่าวถึงสาระสําคญัของร่างกฎหมาย America Clean Energy and Security Act ได้ถูกต้อง 
 ก กาํหนดเป้าหมายใหล้ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 4 
 ข กาํหนดใหใ้ชน้ํ้ ามนัในการว่ิงของรถยนตท่ี์ 30 ไมลต่์อแกลลอน 
 ค กาํหนดมาตรการ border adjustment ตั้งแต่ ค.ศ. 2010 เป็นตน้ไป 
 ง กาํหนดใหน้าํเงินจากการขายคาร์บอนเครดิตมาใชพ้ฒันาพลงังานทดแทน 
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36. รัฐบาลเม็กซิโกแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศในเมืองเมก็ซิโกซิตด้ีวยวธีิการใด 
 ก เพ่ิมรถสาธารณะใหม้ากข้ึน 
 ข ลดเสน้ทางการจราจรใหน้อ้ยลง 
 ค ผลิตรถยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงเอทานอล 
 ง สนบัสนุนการใชจ้กัรยานแทนรถยนต ์
37. เพราะเหตุใดประเทศบราซิลจึงเร่ิมมีการผลติเช้ือเพลงิเอทานอลใช้ในรถยนต์ 
 ก เพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากสหประชาชาติ 
 ข เพราะไดรั้บการเรียกร้องจากประชาชนของตนเอง 
 ค เพราะตอ้งการแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ดา้นพลงังาน 
 ง เพราะไม่มีแหล่งนํ้ามนัดิบท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ 
38. ประเทศบราซิลยนืยนัในท่ีประชุมเร่ืองโลกร้อนเมือ่ ค.ศ. 2009 ว่าจะลดอตัราการปล่อยก๊าซเรือน
 กระจกให้ได้เท่าไร  
 ก ร้อยละ 17 
 ข ร้อยละ 37 
 ค ร้อยละ 19 
 ง ร้อยละ 39 
39. การผลติเอทานอลของประเทศบราซิลส่งผลดหีรือไม่ต่อประเทศไทย อย่างไร 
 ก ดี เพราะทาํใหค้นไทยมีเอทานอลใช ้
 ข ดี เพราะทาํใหค้นไทยสนใจการใชพ้ลงังานทดแทน 
 ค ไม่ดี เพราะทาํใหน้ํ้ ามนัดิบจากไทยส่งออกไดล้ดนอ้ยลง 
 ง ไม่ดี เพราะทาํใหไ้ทยเสียเปรียบดุลการคา้ต่อบราซิลมากข้ึน 
40. การออกร่างกฎหมายส่ิงแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาส่งผลต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
 ก ส่งผล เพราะทาํใหไ้ทยเสียรายไดจ้ากการส่งออกสินคา้ 
 ข ส่งผล เพราะทาํใหไ้ทยมีปัญหามลพษิส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 ค ไม่ส่งผล เพราะร่างกฎหมายดงักล่าวใชภ้ายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 
 ง ไม่ส่งผล เพราะกฎหมายของไทยมีความเขม้แขง็มากกวา่สหรัฐอเมริกา 
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ตอนท่ี 2 ตอบคาํถาม 
 

1. เพราะเหตุใดประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลจึงมีความเจริญทางอุตสาหกรรมมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ 
 ในทวีปเดียวกนั 
 แนวคาํตอบ             
  ประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลมีความเจริญทางอุตสาหกรรม เพราะมีปัจจัยส่งเสริมหลาย 
 ประการดังนี ้             
  1) ท้ัง 2 ประเทศสามรถผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ีสาํคัญของโลก เช่น กาแฟ โกโก้ ป่าไม้ ข้าว
 สาลี ข้าวโพด โคเนือ้ เพียงพอสาํหรับบริโภคภายในประเทศและแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร
 ได้ดี              
  2) ประเทศบราซิลสามารถผลิตแร่เหลก็ได้มากเป็นอันดบั 2 ของโลก ดังน้ัน การพัฒนา 
 อุตสาหกรรมจึงทาํได้ง่าย เพราะมีวัตถดิุบพร้อมอยู่แล้ว       
  3) ประชากรของท้ัง 2 ประเทศ ล้วนเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ และส่วนใหญ่เป็นพวกผิวขาวหรือ
 พวกเลือดผสมท่ีมีบรรพบุรุษอพยพมาจากทวีปยโุรป        
  

2. นกัเรียนคิดวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตปั้ญหาใดท่ีเป็นปัญหาท่ีสาํคญั
 ท่ีสุด เพราะอะไร 
 แนวคาํตอบ             
  ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสาํคัญท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ คือ การตัดไม้ทาํลายป่า ใน
 ทวีปอเมริกาเหนือน้ันมีการทาํป่าไม้กันมาก จนทาํให้พืน้ท่ีป่าไม้ลดลง ซ่ึงเป็นผลให้สัตว์ป่าและพืช
 หลายชนิดอยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะสูญพันธ์ุ การตัดไม้ทาํลายป่ายังเป็นสาเหตท่ีุทาํให้อากาศเป็นพิษและ
 เกิดภาวะโลกร้อน ซ่ึงทาํให้เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อทวีปอเมริกาเหนือ เช่น คล่ืนความร้อน  
 ภัยแล้ง โรคระบาด ส่วนในทวีปอเมริกาใต้น้ันมีการตัดไม้ทาํลายป่า โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเขตป่าฝน
 แอมะซอน การทาํลายพืน้ท่ีป่าฝนทาํให้สัตว์และพันธ์ุพืชหลายชนิดเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุและยงัทาํให้
 เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย เน่ืองจากการตัดไม้ทาํลายป่าในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ 
 แผ้วถางและเผา ซ่ึงจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลลอยขึน้สู่ช้ันบรรยากาศ
                
 

สรุปผลการประเมนิ คะแนน 
เตม็ ได้

ตอนท่ี 1   
ตอนท่ี 2   

รวม   
ลงช่ือ __________________ ผู้ประเมิน 



คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม. 3     149 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม              สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

รายการประเมนิ พฤติกรรมทีแ่สดงออก คะแนน หมายเหตุ 
3 2 1 

1. มีวนัิย  1. มีการวางแผนการทาํงานและจดัระบบการทาํงาน    3 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 อยา่งสมํ่าเสมอ 
2 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น  
 เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 นอ้ยคร้ัง  

 2. ทาํงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไว ้    
 3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเรียบร้อย หรือคุณภาพของงาน    

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

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

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

5. รักชาติ ศาสน์  
    กษตัริย์ 

13. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษว์ฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
 ประเพณีไทย 

   

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

7. มีความรับผดิชอบ 16. ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย
17. ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา    

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

   

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

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

 

สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 3 2 1 
  

 
 
 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนรวม      
ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนน
เฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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ด้านทักษะ/กระบวนการ                สําหรับครูประเมินนักเรียน 
 

คาํช้ีแจง  สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแลว้ใส่คะแนนลงในช่องใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 

รายการประเมนิ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
คะแนน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1. การส่ือสาร 1. ใชว้ิธีการส่ือสารในการนาํเสนอขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม    3 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 อยา่งสมํ่าเสมอ 
2 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น  
 เป็นคร้ังคราว 
1 หมายถึง 
 นกัเรียนแสดง 
 พฤติกรรมนั้น 
 นอ้ยคร้ัง 

 2. เลือกรับขอ้มูลความรู้ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง    
2. การใช้เทคโนโลยี 3. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้

 ดว้ยตนเอง 
   

4. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
 เหมาะสมและมีคุณธรรม 

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

   

 7. วิเคราะห์หลกัการและนาํหลกัการไปใชไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    
4. การแก้ปัญหา  8. ตั้งคาํถามหรือตั้งสมมุติฐานต่อเร่ืองท่ีศึกษาอยา่งมีระบบ    

 9. รวบรวมขอ้มูลความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาจากส่ือและ 
 แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

   

10. ตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลความรู้ท่ีได้
 จากการเกบ็รวบรวม 

   

11. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินมาวิเคราะห์หรือ
 แยกแยะเพื่อความสะดวกในการทดสอบสมมุติฐาน 
12. ทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็นหลกัการดว้ยภาษาของตนเองท่ีเขา้ใจ
 ง่าย 

   

13. นาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั    
5. กระบวนการกลุ่ม 14. มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม    

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

คะแนนรวม    
คะแนนเฉลีย่  

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

 

สรุปผลการประเมิน (เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ) 

ระดับคุณภาพท่ีได้ 3 2 1 
  

 

หมายเหตุ การหาคะแนนเฉล่ียหาไดจ้ากการนาํเอาคะแนนรวม      

ในแต่ละช่องมาบวกกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนขอ้ จากนั้นนาํคะแนน
เฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและสรุปผลการประเมิน
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ตอนท่ี 3.7 
ใบงาน แบบบนัทึก และแบบประเมนิ 

 

 แบบบันทึกความรู้  
 

เร่ือง เคร่ืองมอืทางภูมศิาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เคร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี ใชเ้คร่ืองมือทางภมิูศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะ
 ทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/1) 
คาํช้ีแจง บนัทึกความรู้ท่ีไดล้งในช่องวา่ง 
 

 1. แผนท่ี ........................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 2. การรับรู้จากระยะไกล .................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... 
 3. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ ........................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... 
 4. ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนพ้ืนโลก .................................................................................................. 
 .....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................... 
 
 

 คือ ส่ือรูปแบบหน่ึงท่ีถ่ายทอดข้อมลูของโลกในรูปของกราฟิก โดยย่อส่วนให้เลก็ลงด้วยมาตรา
ส่วนต่าง ๆ และเส้นโครงแผนท่ีแบบต่าง ๆ ให้เข้าใจตามวัตถปุระสงค์ด้วยการใช้สัญลกัษณ์ 

 แผนท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคัญในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ เพราะช่วยให้ทราบสถิติ ข้อมูล และ
ความสัมพันธ์ของพืน้ท่ีท้ังทางด้านกายภาพและสังคม

    คือ ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบขึน้เพ่ือใช้รวบรวม จัดเกบ็ วิเคราะห์ 
ปรับปรุง และสืบค้นข้อมลูของพืน้ผิวโลก รวมท้ังแสดงผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีลกัษณะคล้ายกับการ
นาํข้อมลูท่ีเป็นแผ่นหลาย ๆ แผ่นมาวางซ้อนทับกัน วัตถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน
การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล 
กระบวนการวิเคราะห์ และบุคลากร 

             คือ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการค้นหาตาํแหน่งของส่ิงต่าง ๆ บน
พืน้ผิวโลกด้วยโครงข่ายดาวเทียมระบตุาํแหน่งจาํนวนอย่างน้อย 24 ดวง ซ่ึงโคจรอยู่ เหนือพืน้โลก
ประมาณ 20,200 กิโลเมตร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนอวกาศ ส่วยสถานี
ควบคุม และส่วนผู้ใช้ โดยส่วนผู้ใช้จะเก่ียวข้องกบัเคร่ืองรับสัญญาณ หรือเคร่ืองจีพีเอส ซ่ึงมีหลาย
ขนาด สามารถพกพาติดตัวไปได้ในทุกพืน้ท่ี 

    คือ ระบบการสาํรวจเกบ็ข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ผิวโลกด้วยเคร่ืองรับรู้ (sensor) ซ่ึง
ติดไปกับดาวเทียมหรือเคร่ืองบิน เคร่ืองรับรู้จะตรวจจับคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีสะท้อนจากวัตถบุน
พืน้ผิวโลก จากนั้นจึงแปลงเป็นข้อมลูเชิงเลข ซ่ึงนาํไปแสดงเป็นภาพและทาํแผนท่ี 
 ผลิตภัณฑ์สารสนเทศท่ีได้จากระบบการรับรู้จากระยะไกลท่ีสาํคัญมี 2 ชนิด ได้แก่ รูปถ่ายทาง
อากาศและภาพจากดาวเทียม 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 1  
 

เร่ือง แผนท่ีรัฐกจิของทวปีอเมริกาเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง เขียนช่ือประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ พร้อมทั้งระบายสี 

 

 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 2  
 

เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภูมิประเทศของทวปีอเมริกาเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง เขียนเขตภมิูประเทศและแนวเทือกเขาของทวีปอเมริกาเหนือลงในแผนท่ี โดยกาํหนดสีเขตละ 1 
 สี และแนวเทือกเขา 1 สี แลว้เขียนคาํอธิบายสญัลกัษณ์ใหต้รงตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
 

 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 3  
 

เร่ือง แผนท่ีเขตภูมอิากาศของทวปีอเมริกาเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง เขียนเขตภมิูอากาศของทวีปอเมริกาเหนือลงในแผนท่ี กาํหนดสีเขตละ 1 สี และเขียนคาํอธิบาย 
 สญัลกัษณ์ใหต้รงตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
 

 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 4  
 

เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาเหนือ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง จากแผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาเหนือ นกัเรียนลองใส่เสน้ทางการคมนาคมขนส่ง 
 ของทวีปอเมริกาเหนือ ไดแ้ก่ ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน ลงในแผนท่ี โดยออกแบบ 
 สญัลกัษณ์ พร้อมเขียนคาํอธิบายสญัลกัษณ์และตกแต่งใหส้วยงาม 
 

 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 แบบบันทึกผลการสืบค้น  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ  
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้โดยสงัเขป และบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี _________________ 
สมาชิก 1. __________________________________ 2. _________________________________ 
 3. __________________________________ 4. _________________________________ 
 5. __________________________________ 6. _________________________________ 

 
 

กลุ่มท่ี ______ สืบค้นข้อมูลทรัพยากร _________________ ของทวปีอเมริกาเหนือ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
แหล่งท่ีมา: _______________________________________________ 
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 แบบบันทึกผลการสืบค้น  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้โดยสงัเขป และบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี _________________ 
สมาชิก 1. __________________________________ 2. _________________________________ 
 3. __________________________________ 4. _________________________________ 
 5. __________________________________ 6. _________________________________ 

 
 

กลุ่มท่ี ______ สืบค้นข้อมูลเร่ือง __________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
แหล่งท่ีมา: _______________________________________________ 
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 แบบบันทึกผลการเรียนรู้  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกผลการเรียนรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนืออยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
 

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

 ดินในทวีปอเมริกาเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ในหลายพืน้ท่ี เช่น ทางตอนกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เขตลุ่มนํา้ในประเทศแคนาดา ขณะท่ีในเขตทะเลทรายและทุ่งหญ้าก่ึงทะเลทรายกส็ามารถใช้
เพาะปลกูพืชได้ เน่ืองจากมีระบบชลประทานท่ีดี

 ป่าไม้ท่ีสาํคัญของทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ป่าสนในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และป่าไม้
เมืองร้อนในประเทศต่าง ๆ ในเขตอเมริกากลาง 

 สัตว์ป่าในทวีปอเมริกาเหนือมีจาํนวนลดลงในปัจจุบัน เน่ืองจากการบกุรุกพืน้ท่ีป่าท่ีมีมากขึน้ สัตว์ป่า
ท่ีสาํคัญ เช่น หมี แกะเขาใหญ่ แพะภูเขาไบซัน กวางแคริบู กวางมูส เส้ือจากวัร์ 

 พลงังานท่ีสาํคัญของทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ถ่านหิน นํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ และนํา้ ส่วนแร่มีอยู่
หลายชนิด เช่น เหลก็ โคบอลต์ โมลิบดีนัม นิกเกิล ทังสเตน วาเนเดียม ยเูรเนียม เพชร ทองแดง 

 ทวีปอเมริกาเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์มาก ท้ังดิน ป่าไม้ พลงังาน และแร่ชนิดต่าง ๆ 
แต่กมี็จาํนวนสัตว์ป่าท่ีลดลงมากในปัจจุบัน เน่ืองจากการบกุรุกพืน้ท่ีป่าของประชากรภายในทวีปท่ีมีมากขึน้ 

ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 แบบบันทึกผลการอภิปราย  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ  
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกผลจากการสงัเกตก่อนการอภิปรายและความรู้ท่ีไดห้ลงัจากการอภิปราย พร้อมสรุปผล 
 

ก่อนการอภิปราย หลงัการอภิปราย 
1. จํานวนประชากรและการกระจายประชากร
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

1. จํานวนประชากรและการกระจายประชากร 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

2. เช้ือชาต ิ
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

2. เช้ือชาติ
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

3. ภาษา 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

3. ภาษา
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

4. ศาสนา 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

4. ศาสนา
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

สรุปผลการอภิปราย 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 1  
 

เร่ือง แผนท่ีรัฐกจิของทวปีอเมริกาใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง เขียนช่ือประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต ้พร้อมทั้งระบายสี 
 

 
 

 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 2  
 

เร่ือง แผนท่ีลกัษณะภูมิประเทศของทวปีอเมริกาใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง เขียนเขตภมิูประเทศและแนวเทือกเขาของทวีปอเมริกาใตล้งในแผนท่ี โดยกาํหนดสีเขตละ 1 สี  
 และแนวเทือกเขา 1 สี แลว้เขียนคาํอธิบายสญัลกัษณ์ใหต้รงตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
 

 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 ใบงานที่ 3  
 

เร่ือง แผนท่ีเขตภูมอิากาศของทวปีอเมริกาใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง เขียนเขตภมิูอากาศของทวีปอเมริกาใตล้งในแผนท่ี กาํหนดสีเขตละ 1 สี และเขียนคาํอธิบาย 
 สญัลกัษณ์ใหต้รงตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
 

 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขที่ __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 4  
 

เร่ือง แผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การคมนาคมขนส่งของทวีปอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง จากแผนท่ีการคมนาคมขนส่งของทวปีอเมริกาใต ้นกัเรียนลองใส่เส้นทางการคมนาคมขนส่ง 
 ของทวีปอเมริกาใต ้ไดแ้ก่ ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน ลงในแผนท่ี โดยออกแบบ 
 สญัลกัษณ์ พร้อมเขียนคาํอธิบายสญัลกัษณ์และตกแต่งใหส้วยงาม 
 

 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้โดยสงัเขป และบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี _________________ 
สมาชิก 1. __________________________________ 2. _________________________________ 
 3. __________________________________ 4. _________________________________ 
 5. __________________________________ 6. _________________________________ 

 
 
 

 แบบบันทึกผลการสืบค้น  

กลุ่มท่ี ______ สืบค้นข้อมูลทรัพยากร ___________________ ของทวปีอเมริกาใต้ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
แหล่งท่ีมา: _______________________________________________ 
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 แบบบันทึกผลการสืบค้น  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้โดยสงัเขป และบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี _________________ 
สมาชิก 1. __________________________________ 2. _________________________________ 
 3. __________________________________ 4. _________________________________ 
 5. __________________________________ 6. _________________________________ 

 
 

กลุ่มท่ี ______ สืบค้นข้อมูลเร่ือง __________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
แหล่งท่ีมา: _______________________________________________ 
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 แบบบันทึกผลการเรียนรู้  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกผลการเรียนรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใตอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
 

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

 ดินในทวีปอเมริกาใต้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ดินภูเขาไฟในประเทศ
โคลอมเบียและท่ีราบสูงบราซิล และดินในเขตทุ่งหญ้าปัมปา ดินส่วนใหญ่ของทวีปนีจ้ะมีความแตกต่างกัน
ไปตามลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

 ทวีปอเมริกาใต้มีพืน้ท่ีป่าดิบชื้นมากท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะป่าดิบชื้นในเขตลุ่มนํา้แอมะซอน ท่ีราบ
เชิงเขาแอนดีส และบริเวณชายฝ่ังของประเทศบราซิล ถือเป็นแหล่งไม้เนือ้แขง็ท่ีสาํคัญแห่งหน่ึงของโลก 

 ทวีปอเมริกาใต้มีสัตว์ประจาํถ่ินอยู่หลากหลายชนิด เช่น ลิงหอน สโลท นกมาคอร์ งูอนาคอนดา 
ปลาปิรันยา บางชนิดมีการนาํมาเลีย้งเป็นสัตว์เลีย้งด้วย เช่น ยามา วิคูนา อัลปากา 

 ทวีปอเมริกาใต้มีแหล่งพลงังานท่ีสาํคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียม ถ่านหิน และนํา้ และยังมีแร่หลายชนิด ซ่ึง
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในทวีป เช่น ทองคาํ เงิน ทองแดง บอ็กไซต์ เหลก็ 

 ทวีปอเมริกาใต้มีทรัพยากรป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยเฉพาะป่าดิบชื้นในเขตลุ่มนํา้แอมะซอน 
แต่มีดินท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ซ่ึงเป็นสัตว์ประจาํถ่ินท่ีมีเฉพาะในทวีปนีเ้ท่าน้ัน 
และมีแหล่งพลงังานและแร่ท่ีสาํคัญท่ีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ภายในทวีป

ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 แบบบันทึกผลการอภิปราย  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ประชากรของทวีปอเมริกาใต ้ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
 อเมริกาใต ้(ส 5.1 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง บนัทึกผลจากการสงัเกตก่อนการอภิปรายและความรู้ท่ีไดห้ลงัจากการอภิปราย พร้อมสรุปผล 
 

ก่อนการอภิปราย หลงัการอภิปราย 
1. จํานวนประชากรและการกระจายประชากร
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

1. จํานวนประชากรและการกระจายประชากร 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

2. เช้ือชาต ิ
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

2. เช้ือชาติ
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

3. ภาษา 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

3. ภาษา
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

4. ศาสนา 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

4. ศาสนา
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

สรุปผลการอภิปราย 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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 ใบงานที่ 1  
 

เร่ือง ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทาง 
 ธรรมชาติและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/1) 
คาํช้ีแจง ตอบคาํถามต่อไปน้ี 
 

 1. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือมีอะไรบา้ง และมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 2. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมของทวปีอเมริกาใตมี้อะไรบา้ง และมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 3. ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใตเ้หมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่  
 อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

     ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ อาคารเขียว สํานึกส่ิงแวดล้อม กลุ่มเชื้อชาติใหม่ 
และการเกษตรแบบอินทรีย์ ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปนีส่้วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการปรับสภาพของ
สังคมเมืองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มากขึน้ และเป็นแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแนวทาง
หน่ึงของประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ 

     ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้  ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปเพราะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของทวีปนี้ ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาเพ่ิมมากขึ้น 
ได้แก่ การเกิดชุมชนแออัด ซ่ึงเกิดมาจากการขยายตัวของเขตเมือง ทาํให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ เพ่ิมขึน้ การ
ขยายเส้นทางคมนาคมทางบกในพืน้ท่ีป่าแอมะซอน เกิดจากการขยายตัวของไร่ถั่วเหลือง ทาํให้พืน้ท่ีป่าไม้ถูก
ทาํลายมากขึน้ และการทาํเกษตรอินทรีย์ เกิดจากความเส่ือมโทรมของดินในพืน้ท่ีเพาะปลกู 

     มีความแตกต่างกัน เพราะส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่เกิดจากความพยายาม
ในการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม  ส่วนในทวีปอเมริกาใต้น้ันส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา
ส่ิงแวดล้อม และเป็นการรองรับการขยายตัวท่ีทาํให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหาอ่ืน ๆ ตามมามากขึน้ 

ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 ใบงานที่ 2  
 

เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ผลจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
 ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ 
ตวัช้ีวดัช้ันปี ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ
 อเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/2) 
คาํช้ีแจง เขียนแผนท่ีความคิดลงในกรอบท่ีกาํหนดให ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________ 
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เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี สาํรวจ อภิปรายประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและ
 อเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/3) 
คาํช้ีแจง บนัทึกความรู้ท่ีไดห้ลงัการอภิปรายลงในช่องวา่ง 
 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ ปัญหาส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกาใต้ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สาเหตุท่ีทําให้เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อม
 

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

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

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

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

 แบบบันทึกความรู้  

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน  
 

เร่ือง ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคมในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
ตวัช้ีวดัช้ันปี วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทาง 
 ธรรมชาติและสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.2 ม. 3/1) 
คาํช้ีแจง บนัทึกการปฏิบติังานการจดัป้ายนิเทศของตนเองลงในช่องวา่ง 
 
 

 1. หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ ........................................................................................................... 
 2. ขั้นตอนการปฏิบติังาน ................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
3. ผลท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บ ................................................................................................................. 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 4. ส่ิงท่ีสาํเร็จตามเป้าหมาย คือ ............................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 5. ส่ิงท่ีไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย คือ ....................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 6. วิธีการแกไ้ขและปรับปรุงการปฏิบติังานของตนเองในคร้ังต่อไป คือ ................................................ 
 ...................................................................................................................................................... 
 7. เพ่ือนท่ีตอ้งการช่ืนชม คือ ............................................................................................................... 
 เพราะ ............................................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน 

ช่ือ ________________ นามสกุล _______________________ เลขท่ี __________ ช้ัน ____________
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ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการเขียนเรียงความ 
 

เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัท่ี ________________ เดือน __________________________ พ.ศ. _________ 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น (

30 
คะ
แน

น) 

สรุปผล 

กา
รเน

น้ป
ระ
โย
ค (
5 ค

ะแ
นน

) 

ปร
ะโ
ยค
หล

กัใ
หแ้

นว
คิด

หล
กั 

ที่ส
าํค
ญัต่

อย
อ่ห

นา้
 (5

 คะ
แน

น)
 

เขีย
นป

ระ
โย
คที่

สม
บูร

ณ์ 
 

(5 
คะ

แน
น)

 
คาํ
สะ

กด
ผดิ

พล
าด
ไม่

เกิน
 5 ค

าํ  
(5 
คะ

แน
น)

 

สรุ
ปอ

ยา่ง
มีเห

ตุผ
ล (
6 ค

ะแ
นน

) 

ลา
ยมื

ออ่
าน

ง่าย
 (4

 คะ
แน

น)
 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     

เกณฑ์การประเมิน 
ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปถือวา่ผา่น 
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ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการพูด 
 

เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัท่ี ________________ เดือน __________________________ พ.ศ. _________ 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ
แน

น (
30 

คะ
แน

น) 

สรุปผล 

กา
รป

ราก
ฏต

วั (
3 ค

ะแ
นน

) 

กา
รเริ่

มเรื่
อง

 (3
 คะ

แน
น)

 

กา
รอ
อก

เสีย
งแ
ละ

จงัห
วะ

 (4
 คะ

แน
น)

 

กา
รล
าํด
บัเนื้

อห
า (5

 คะ
แน

น)
 

บุค
ลิก

ท่า
ทา
ง (
2 ค

ะแ
นน

) 

กา
รใช

ถ้อ้
ยค
าํเห

มา
ะส

ม (
3 ค

ะแ
นน

) 

คว
าม
เร้า

ใจ 
(2 
คะ

แน
น)

 

คว
าม
สน

ใจข
อง
ผูฟ้ั

ง (
2 ค

ะแ
นน

) 

คุณ
ค่า
ขอ

งเรื่
อง
ที่พ

ดุ (
3 ค

ะแ
นน

) 

กา
รส

รุป
ที่เห

มา
ะส

ม (
3 ค

ะแ
นน

) 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       

เกณฑ์การประเมิน 
ไดค้ะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปถือวา่ผา่น 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลงาน/กจิกรรมเป็นรายบุคคล 
 

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

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น (
20 

คะ
แน

น) 

ระดับคุณภาพ

คว
าม
ถูก

ตอ้
งข
อง
ผล

งาน
/กิจ

กร
รม

 
(6 
คะ

แน
น)

 
จุด

เด่น
ขอ

งผ
ลง
าน

/กิจ
กร
รม

  
(4 
คะ

แน
น)

 
คว

าม
คิด

ริเริ่
มส

ร้าง
สร

รค
 ์ 

(4 
คะ

แน
น)

 
รูป

แบ
บก

ารน
าํเส

นอ
ผล

งาน
 

(3 
คะ

แน
น)

 

กา
รน

าํไป
ใช
ป้ร

ะโ
ยช
น์ (

3 ค
ะแ
นน

) 

4 3 2 1 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

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

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

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น (
20 

คะ
แน

น) 

ระดับคุณภาพ

คว
าม
ถูก

ตอ้
งข
อง
ผล

งาน
/กิจ

กร
รม

 
(6 
คะ

แน
น) 

จุด
เด่น

ขอ
งผ
ลง
าน

/กิจ
กร
รม

  
(4 
คะ

แน
น) 

คว
าม
คิด

ริเริ่
มส

ร้าง
สร

รค
 ์ 

(4 
คะ

แน
น) 

รูป
แบ

บก
ารน

าํเส
นอ

ผล
งาน

 
(3 
คะ

แน
น) 

กา
รน

าํไป
ใช
ป้ร

ะโ
ยช

น์ (
3 ค

ะแ
นน

) 

4 3 2 1 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

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

ผลงาน/กจิกรรมที่ __________________ เร่ือง _____________________________________________ 
แผนการจัดการเรียนรู้ _____________ หน่วยการเรียนรู้ท่ี _____________________________________ 
ช้ัน ______________ วนัท่ี ________________ เดือน __________________________ พ.ศ. _________ 
คาํช้ีแจง สงัเกตพฤติกรรมในการทาํงานของนกัเรียน แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการ
 ประเมินพฤติกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติั 
 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น 

ระดับคุณภาพ
สน

ใจใ
นก

ารท
าํงา

น 
ไม

่ เอา
เปรี

ยบ
เพื่อ

นใ
นก

ารท
าํงา

น 
เสน

อค
วาม

คิด
เห็น

 
รับ

ฟัง
คว

าม
คิด

เห็น
ขอ

งผ
ูอ้ื่น

 
ให

ค้ว
าม
ช่ว

ยเห
ลือ

ผูอ้ื่
น 

มุ่ง
มัน่

ทาํ
งาน

ให
ส้าํ
เร็จ

 
ปร

ะเมิ
นแ

ละ
ปรั

บป
รุงด

ว้ย
คว

าม
เตม็

ใจ 
เคา

รพ
ขอ้

ตก
ลง
ขอ

งก
ลุ่ม

 
ทาํ
ตา
มห

นา้
ที่ที่

ได
ร้ับ

มอ
บห

มา
ย 

พอ
ใจก

บัค
วาม

สาํ
เร็จ

ขอ
งงา

น 

4 3 2 1 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 

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

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

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
คะ

แน
น 

ระดับคุณภาพ

แบ
่ งงา

นก
นัรั

บผ
ดิช

อบ
 

มีก
ระ
บว

นก
ารท

าํงา
นเป็

นข
ั ้นต

อน
 

ทาํ
ตา
มห

นา้
ที่ที่

ได
ร้ับ

มอ
บห

มา
ย 

ร่ว
มก

นัแ
สด

งค
วาม

คิด
เห็น

 
รับ

ฟัง
คว

าม
คิด

เห็น
ขอ

งส
มา
ชิก

กล
ุ่ ม 

นาํ
มติ

/ขอ้
ตก

ลง
ขอ

งก
ลุ่ม

ไป
ปฏิ

บตัิ
 

ร่ว
มก

นัป
รับ

ปรุ
งผ
ลง
าน
ดว้

ยค
วาม

เตม็
ใจ 

มุ่ง
มัน่

ทาํ
งาน

ให
ส้าํ
เร็จ

 
พอ

ใจก
บัค

วาม
สาํ
เร็จ

ขอ
งงา

น 
บร

รย
าก
าศใ

นก
ารท

าํงา
น 

4 3 2 1 

1       
2       
3       
4       
5       

 

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

เร่ือง ____________________________________________________________ กลุ่มท่ี _____________ 
ภาคเรียนท่ี ___________ ช้ัน ____________________ 

 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
จําน

วน
ราย

การ
ที่ผ่

าน
เกณ

ฑ์ข
ั้นต

ํา่ 

สรุปผล 

เนื้อ
หา

สา
ระ
คร
บถ

ว้น
ตร
งต
าม
ปร

ะเด
น็ 

คว
าม
ถูก

ตอ้
งข
อง
เนื้อ

หา
สา
ระ

 

ภา
ษา
ถูก

ตอ้
งเห

มา
ะส

ม 

คน้
คว

า้จา
กแ

หล
่ งก
ารเ

รีย
นรู้

 
ที่ห

ลา
กห

ลา
ย 

รูป
แบ

บก
ารน

าํเส
นอ

น่า
สน

ใจ 

ปร
ะเมิ

น ป
รับ

ปรุ
ง แ

ละ
แส

ดง
คว

าม
 

ร้สึ
กต่

อชิ้
นง

าน
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
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เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 6 ดา้น 
 

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

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

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

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

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

เกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
 นกัเรียนตอ้งมีพฤติกรรมในแต่ละรายการอยา่งนอ้ยระดบั 3 ข้ึนไป จาํนวน 4 ใน 6 รายการ ถือวา่
ผา่น 
 

มติิคุณภาพของการบันทึกผลงาน 
กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลการบนัทึกผลงานโดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ดงัน้ี 

 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
– บนัทึกผลงานไดถู้กตอ้งตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไดช้ดัเจน แนวคิดหลกั
 ถูกตอ้ง มีประเดน็สาํคญัครบถว้น 
– ใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม คาํศพัทถ์ูกตอ้ง 

4 

– บนัทึกผลงานไดต้รงตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกบางส่วนยงัไม่ชดัเจนแนวคิด
 หลกัถูกตอ้ง ส่วนท่ีเป็นประเด็นสาํคญัมีไม่ครบถว้น 
– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้งในบางส่วน 

3 

– บนัทึกผลงานยดึตามจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน แนวคิดหลกับางส่วน
 ไม่ถูกตอ้ง  
– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้งในบางส่วน 

2 

– บนัทึกผลงานไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เขียนบนัทึกไม่ชดัเจน และแนวคิด
 หลกัส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง 
– ใชภ้าษา คาํศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 

1 
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 แบบประเมินโครงงาน  
 

ช่ือโครงงาน ____________________________________________________ กลุ่มท่ี _______________ 
ภาคเรียนท่ี ___________ ช้ัน ____________________ 

 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
จําน

วน
ราย

การ
ที่ผ่

าน
เกณ

ฑ์ข
ั้นต

ํา่ 

สรุปผล 

คว
าม
สาํ
คญั

ขอ
งก
ารจ

ดัท
าํโค

รงง
าน

 

เนื้อ
หา

ขอ
งโค

รงง
าน

 

กร
ะบ

วน
กา
รท

าํงา
น 

กา
รน

าํเส
นอ

โค
รงง

าน
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น 
รายการท่ี 1 ความสําคญัของการจัดทําโครงงาน 
  4 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
   และมีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
  3 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์บางส่วนไม่สอดคลอ้ง
   กบัเน้ือหา แต่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
  2 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
   และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
  1 หมายถึง มีการทาํงานเป็นกระบวนการกลุ่ม แต่ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่สอดคลอ้งกบั
   เน้ือหา และไม่มีประโยชนใ์นชีวิตจริง 
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รายการท่ี 2 เนือ้หาของโครงงาน 
  4 หมายถึง เน้ือหาถูกตอ้งครบถว้น ใชแ้นวคิดและขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม และมีการสรุปไดดี้ 
  3 หมายถึง เน้ือหาเกือบทั้งหมดถูกตอ้ง ใชแ้นวคิดท่ีเหมาะสม มีขอ้มูลข่าวสารบางเร่ืองไม่เหมาะสม
   และการสรุปตอ้งแกไ้ข 
  2 หมายถึง เน้ือหาบางส่วนถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลข่าวสารบางส่วนตอ้งแกไ้ข และการสรุปตอ้ง 
   แกไ้ข 
  1 หมายถึง เน้ือหาส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง แนวคิดและขอ้มูลขา่วสารส่วนใหญ่ตอ้งแกไ้ข และการสรุปตอ้ง
   แกไ้ขทั้งหมด 
 

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

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

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

ช่ือโครงงาน ____________________________________________________ กลุ่มท่ี _______________ 
ภาคเรียนท่ี ___________ ช้ัน ____________________ 

 

เลขที ่ ช่ือ–สกลุ 

รายการประเมนิ

รวม
จําน

วน
ราย

การ
ที่ผ่

าน
เกณ

ฑ์ข
ั้นต

ํา่ 

สรุปผล 

กาํ
หน

ดป
ระ
เดน็

ปัญ
หา

ชดั
เจน

 

วาง
แผ

นก
าํห

นด
ขั ้น

ตอ
นก

ารแ
กป้ั

ญห
า

ได
เ้หม

าะส
ม 

ลง
มือ

ปฏิ
บตัิ

ตา
มแ

ผน
 

สา
มา
รถ
นาํ
ไป

ใช
แ้ก

ป้ัญ
หา

ใน
ชีว

ิต 
ปร

ะจ
าํวนั

 

เขีย
นร

ายง
าน
นาํ

เสน
อ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1     
2     
3     
4     
5     

 

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

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

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

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

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

แบบบันทึกความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมนิช้ินงานในแฟ้มสะสมผลงาน 
 

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

รายการประเมนิ บันทึกความคดิเห็นของนักเรียน 
1. เหตุผลท่ีเลือกผลงานช้ินน้ีไวใ้นแฟ้มสะสม
 ผลงาน 

______________________________________
______________________________________ 
 

2. จุดเด่นและจุดดอ้ยของผลงานช้ินน้ีมีอะไรบา้ง ______________________________________
______________________________________ 
 

3. ถา้จะปรับปรุงผลงานช้ินน้ีใหดี้ข้ึนควร
 ปรับปรุงอยา่งไร 

______________________________________
______________________________________ 
 

4. งานช้ินน้ีควรไดค้ะแนนเท่าใด เพราะเหตุใด
 (ถา้กาํหนดใหค้ะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

______________________________________
______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิของครูหรือท่ีปรึกษา
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

ความเห็นของเพือ่น 
________________________
________________________ 

ความเห็นของผู้ปกครอง 
________________________
________________________ 
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 ตัวอย่าง แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  
 

เร่ือง ________________________________________________________ กลุ่มท่ี _________________ 
ภาคเรียนท่ี _______________________ ช้ัน _______________________________________________ 

 

รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

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

 
 
เกณฑ์การประเมิน แยกตามองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น 
 

ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ
1. โครงสร้างและองค์ประกอบ 

4 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัครบถว้นและจดัเก็บไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
3 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเกือบครบถว้นและส่วนใหญ่จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ 
2 ผลงานมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเป็นส่วนนอ้ย แต่บางช้ินงานมีการจดัเกบ็ท่ีเป็นระบบ 
1 ผลงานขาดองคป์ระกอบท่ีสาํคญัและการจดัเก็บไม่เป็นระบบ 

2. แนวความคิดหลกั 
4 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางภมิูศาสตร์ มีหลกัฐาน

แสดงวา่มีการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก 
3 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนท่ีไดค้วามรู้ทางภมิูศาสตร์ มีหลกัฐาน

แสดงวา่สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ตวัอยา่งได ้
2 ผลงานสะทอ้นแนวความคิดหลกัของนกัเรียนวา่ไดค้วามรู้ทางภมิูศาสตร์บา้ง มีหลกั 

ฐานแสดงถึงความพยายามท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ 
1 ผลงานจดัไม่เป็นระบบ มีหลกัฐานแสดงวา่มีความรู้ทางภมิูศาสตร์นอ้ยมาก 

3. การประเมินผล 
4 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งมี

การเสนอแนะโครงการท่ีเป็นไปไดท่ี้จะจดัทาํต่อไปไวอ้ยา่งชดัเจนหลายโครงการ 
3 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงาน รวมทั้งการ

เสนอแนะโครงการท่ีควรจดัทาํต่อไป 
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ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ
2 มีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานบา้ง รวมทั้ง

มีการเสนอแนะโครงการท่ีจะทาํต่อไปแต่ไม่ชดัเจน 
1 มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานและผลงานนอ้ยมาก และไม่มีขอ้เสนอ 

แนะใด ๆ 
4. การนําเสนอ 

4 เขียนบทสรุปและรายงานท่ีมีระบบดี มีขั้นตอน มีขอ้มลูครบถว้น มีการประเมินผล
ครบถว้น แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน มีการประเมิน 
ผลเป็นส่วนมาก 

2 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน มีการประเมิน 
ผลเป็นบางส่วน 

1 เขียนบทสรุปและรายงานแสดงใหเ้ห็นวา่มีขั้นตอนการจดัเก็บผลงาน แต่ไม่มีการ
ประเมินผล 

 

เกณฑ์การประเมินโดยภาพรวม 
 

ระดับคุณภาพ รายการประเมนิ

4 
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอ ไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ  
มีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีศึกษาโดยมีการบูรณาการหรือเช่ือมโยงแนวความคิดหลกั  
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

3 
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจ 
แต่ขอ้มลูต่าง ๆ เป็นลกัษณะของการนาํเสนอท่ีไม่ไดบู้รณาการระหวา่งขอ้มูลกบั
แนวความคิดหลกัของเร่ืองท่ีศึกษา 

2 ผลงานมีรายละเอียดท่ีบนัทึกไว ้แต่พบวา่บางส่วนมีความผดิพลาดหรือไม่ชดัเจน 
หรือแสดงถึงความไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีศึกษา 

1 ผลงานมีขอ้มลูนอ้ย ไม่มีรายละเอียดบนัทึกไว ้
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