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 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง  การใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ    ศิลปะ , เศรษฐศาสตร  
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย   

ส  5.1   ม.1/1  
ส  5.1   ม.1/2     

2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 5.1  ขอ 1  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการ       

สืบคนขอมูล  เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย          
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  ส 5.1 ขอ 2  อธิบายเสนแบงเวลา และเปรียบเทียบวัน  เวลาของประเทศไทยกับทวีป        
ตางๆ  
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
 การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
       -  แผนที่ 
       -   เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 

        1)   ผลงานกลุมของนักเรียน เร่ือง แผนที่ 
                      2)   ผลงานกลุมของนักเรียน เร่ือง เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร 

4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
         1)   นักเรียนนาํความรูเร่ืองเครื่องมือทางภูมิศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน  

        2)   นักเรียนรวมมือกันรักษาสภาพแวดลอมในทองถ่ินโดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ตามความสามารถ   
  4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
          1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)   การฝกปฏิบัติ 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
       1)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  แผนที่ 
       2)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  เครื่องมือ
และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร 

 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 

5.2   การปฏิบัติงาน 
        1)  นักเรียนนําความรูเร่ืองเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน  
        2)   นักเรียนรวมมือกันรักษาสภาพแวด-
ลอมในทองถ่ินโดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ตามความสามารถ   

 
- เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ         
หลังเรียน 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1/ 1  เร่ือง  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ 
  เวลา  3  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู  
        รูและเขาใจเรื่อง แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ 

  1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)   เลือกใชแผนที่ประเภทตางได 
         2)   อธิบายภาพถายทางอากาศได 
         3)   บอกวิธีการสํารวจและสามารถนําวิธีการสํารวจไปประยุกตใชได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
         1)   แผนที่ประเภทตางๆ 
         2)   ภาพถายทางอากาศ 
         3)   การสํารวจ 
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 

         -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
                      2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 

         -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
  2.3   ทักษะการคิด 
          คิดวิเคราะห  ทักษะการคิดแยกแยะ   ทักษะการสังเกต   ทักษะการคิดสังเคราะห 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 

       -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ 
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคําถามเรื่อง  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ 
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
          -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ  
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  แผนที่ ภาพ
ถายทางอากาศ และการสํารวจ  จากการตอบคําถาม 
        2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ 
และการสํารวจ 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ   
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการ
สํารวจ   
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ   
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   แผนที่ ภาพ
ถายทางอากาศ และการสํารวจ  จากการตอบคําถาม  
 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน  แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
           2)   ครูใหนักเรียนดูภาพแผนที่แลวตั้งคําถาม  มีไวเพื่อประโยชนอะไร 
  5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 
1. นักเรียนรวมกันศึกษาและแยกประเภทของ
แผนที่จากหนังสือแผนที่ 

ทักษะการคิดแยกแยะ 

2.  นักเรียนแบงกลุม  4-5  กลุม เพื่อศึกษา           
องคประกอบของแผนที่ 

ทักษะการคิดสังเกต 

3.  ตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาตอทั้งชั้น ครู
และนักเรียนรวมกันซักถามเพิ่มเติมในสวนที่ 
ไมไดกลาวถึง 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนจดสาระสําคัญลงสมุดบันทึก  วาด
แผนที่โครงรางพรอมลงองคประกอบของแผนที่ 

ทักษะการสรุปขอมูล 

5.  นักเรียนรวมกันศึกษาภาพถายทางอากาศ 
จากหนังสือสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา       
ตอนตน แลวบอกวาเห็นอะไรบางครูจดบน
กระดานดํา  

ทักษะการคิดแยกแยะ 

6. นักเรียนจับคูกันสนทนาเรื่องประโยชนของ
ภาพถายทางอากาศ 

ทักษะการคิดใหเหตุผล 

7.  ครูสุมถามผูเรียน 3-4 คน รวมกันสรุป
ประโยชนของภาพถายทางอากาศ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

8.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปถึงวิธีการตางๆ 
คือความสําคัญและเปนขั้นตอนของการสํารวจ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

9.  นักเรียนศึกษาเรื่องการสํารวจจากหนังสือ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยม-
ศึกษาตอนตน ของสํานักพิมพแม็ค 

ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล 

11. นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน 
รวมกันสรุปผลงานที่ทํา 
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5.3   ขั้นสรุป 
         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความรูความเขาใจ ประโยชนและการนําไปใชในชีวิต

ประจําวันของแผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ โดยใชวิธีการซักถามและแสดงความ      
คิดเห็น 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

         1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
          2)   แบบทดสอบกอนเรียน 
 6.2   แหลงเรียนรู 
         1)   แผนที่ 

        2)   หองสมุดโรงเรียน 
        3)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1  กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                     ใหนักเรียนสํารวจพื้นที่สําหรับสรางบาน  1  หลัง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -  ศึกษาขอมูลที่จะใชในการสรางบาน 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -    เพราะเหตุจึงสรางที่นี่ แบบนี้ 
  3.  ขั้นสรุป 
        -   สรุปเหตุผลการตัดสินใจในการทํา 

4. ขั้นนําไปประยุกตใช  
                     -   นําเสนอโดยจัดปายนิเทศเผยแพร 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนกับกลุมสาระศิลปะ  โดยกําหนดภาระงานใหนักเรียน 
วาดแผนที่บานนักเรียนโดยระบุองคประกอบของแผนที่ที่ชัดเจน 
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ภาระงาน  “ แผนที่บานนักเรียน” 
การบูรณาการ      ศ  1.1 
ผลการเรียนรู  นักเรียนวาดภาพแผนที่ระบุองคประกอบไดถูกตองสวยงาม 
ผลงานที่ตองการ  แผนที่บานนักเรียน 
ขั้นตอนการทํางาน 

1. วาดภาพแผนที่บานนักเรียน 
2. ระบุองคประกอบของแผนที่ 
3. ระบายสีสวยงามสรางสรรค 
4. แลกเปลี่ยนผลงานเพื่อประเมินความถูกตอง 
5. นําผลงานที่ถูกตองจัดปายนิเทศ 

เกณฑการประเมิน 
1. ความถูกตอง 
2. ความสวยงามและสรางสรรค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                        ตําแหนง ........................................ 

 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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หนวยการเรียนรูท่ี 1/ 2  เร่ือง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก         
  เวลา 3  ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู  
        รูและเขาใจเรื่องการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก         

  1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
          1)   อธิบายวิธีการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกและการสํารวจระยะไกลได 
          2)   อธิบายระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรได 
          3)   ระบุการนําขอมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตรไปใชประโยชนได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
        1)   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
         2)    การสํารวจระยะไกล 
         3)   ระบบสาระสนเทศทางภูมิศาสตร 
         4)   ประโยชนของระบบสาระสนเทศทางภูมิศาสตร 
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
          1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 

         -  การศึกษา  การปฏิบัติ 
                      2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 

        -  กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          คิดวิเคราะห   ทักษะการคิดตั้งคําถาม  ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิด         
เปรียบเทียบ 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
                      -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                     1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก   
        2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
        3)   การตอบคําถามเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
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 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
          -  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 

3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การกําหนด
ตําแหนงบนพื้นโลก   จากการตอบคําถาม 
         2)    ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง  การกําหนดตําแหนงบน
พื้นโลก 
 4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
           -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การกาํหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
          2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
  -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
          1)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การกําหนด
ตําแหนงบนพื้นโลก  จากการตอบคําถาม  
          2)    ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน  การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
  1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
  2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
  3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรกัษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอน  
 5.1   ขั้นนํา 
          นักเรียนดูบัตรคํา   GPS   ตอบคําถาม 

-  เคยเห็น/ไดยินคํานี้หรือไม  ถาเคยคืออะไร 
5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 
1.  นักเรียนอานเรื่องการกําหนดตําแหนงบน 
พื้นโลกจากหนังสือ สารสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ของบริษัท
สํานักพิมพแม็ค 

 ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2. นักเรียนรวมกันอธิบายในหัวขอ 
        1)   ความหมาย 
        2)   องคประกอบ 

ทักษะการคิดใหความหมาย 

3.  นักเรียนจับคูกันตามอัธยาศัยแลวตั้งคําถาม
ในเรื่องตอไปนี้โดยการผลัดกันถามและผลัดกัน
ตอบเขียนคําถามของคูตนเองลงกระดาษ 
        1)   ความหมายของ GPS 
        2)   องคประกอบของ  GPS 
        3)   ประโยชนของ    GPS 

ทักษะการคิดตั้งคําถาม 

4.  ครูสุมถามนักเรียน 4-5 คน  เพื่อตรวจสอบ
ความรู 

 

5.  นักเรียนดูภาพดาวเทียมแลวรวมกันตั้งคําถาม ทักษะการคิดตั้งคําถาม 
6.  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงถึงอุปกรณสํารวจ
ทางไกล 

 

7.  นักเรียนรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี้ 
        1)   ประโยชนของเครื่องมือสํารวจทางไกล 
        2)  ไมมีไดหรือไมเพราะเหตุใด 

ทักษะการคิดใหเหตุผล 

  8.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  เครื่องมือ
สํารวจทางไกลนักเรียนจดสาระสําคัญลงสมุด 
 
 

ทักษะการคิดสรุปความ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
9.  นักเรียนศึกษาบัตรคํา 
        1)  Geographic 
        2)   Information 
        3)   System 
ครูถามวาจากบัตรคํานาจะใชอักษรยอวาอะไร 

ทักษะการคิดสังเกต 

10.  นักเรียนอานความหมายของคํา GIS  
พรอมๆ  กัน 

  

11.  นักเรียนบอกความแตกตางของคํา GIS           
กับคําวา GPS วามีความแตกตางกันอยางไร 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

12.  นักเรียนแตละแถวสงตัวแทนออกมาเสนอ
ประโยชนของขอมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร
ครูจดบนกระดานดํา 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

13. นักเรียนเขาศึกษาในหองคอมพิวเตอรเพื่อหา
ขอมูลของ GIS และ GPS  จากอินเทอรเน็ตเพื่อ
ฝกการสืบคนขอมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร
จากอินเตอรเนต แลวนํามาสรุปเพื่อใหไดความรู
เกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ 
        1)  ความหมายของGIS , GPS 
        2)   เว็บไซดของขอมูลสาระสนเทศทาง
ภูมิศาสตร 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

5.3  ขั้นสรุป  
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในหัวขอตอไปนี้ 

-   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก  โดยวิธีการซักถาม 
-   ระบบขอมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร  โดยการสนทนาซักถาม 
-    การนําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรไปใช  สุมถามนักเรียนรายบุคคล 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
6.1  สื่อการเรียนรู  

   1)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร  ช้ันมัธยม
ศึกษาตอนตน 
        2)   บัตรคํา  GPS 
        3)    ภาพดาวเทียม 
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        4)   บัตรคํา  Geographie  , Information , System 
        5)   แบบทดสอบหลังเรียน 

6.2  แหลงเรียนรู  
1)   หองสมุดโรงเรียน 
2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       3)  เว็บไซดสาระสนเทศทางภูมิศาสตร 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 

7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                ใหนักเรียนเขียนบรรยายหัวขอ “หากเราไดขึ้นไปอยูบนดาวเทียมเราจะ .....” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ  
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 

       -   ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับดาวเทียมและการดํารงชีวิตบนดาวเทียม เพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
                     -  หากเราขึ้นไปไดเรามาสามารถทําอะไรไดบาง 
 3.   ขั้นสรุป 
       -   เขียนเปนความเรียง  1 หนากระดาษ 
 4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
        -   แลกเปลี่ยนกับเพื่อนชั้นเรียนอื่น 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการกับสาระเศรษฐศาสตร  โดยกําหนดภาระงาน “กําหนดวิธีการ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรภายในโรงเรียนเพื่อนํามาเปนปจจัยการผลิต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
ภาระงาน “กําหนดวิธีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรภายในโรงเรียนเพื่อนํามาเปนปจจัยการผลิต” 

 
การบูรณาการ  ส  3. 1 
ผลการเรียนรู  สามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติภายในโรงเรียนเพื่อนํามา 

เปนปจจัยในการผลิตได 
ผลงานที่ตองการ  วิธีการวางแผนพัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมภายใน 

โรงเรียน 
ขั้นตอนการทํางาน 

1. ศึกษาขอมูลจากสาระสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อดูแหลงทรัพยากรที่มีปญหา 
2. กําหนดปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ตองการแกไข 
3. วางแผนกําหนดวิธีการแกไข 
4. แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุม 
5. นําความรูจัดปายนิเทศ 

เกณฑการประเมิน 
1. ความเปนไปไดในการแกปญหา 
2. ความนาเชื่อถือของขอมูล 
3. ประโยชนที่ไดรับจากการจัดปายนิเทศ 
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                               ตําแหนง ........................................ 

 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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หนวยการเรียนรูท่ี 1/3  เร่ือง   การแบงเขตเวลาและวัน         
  เวลา   2   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู  
        รูและเขาใจเรื่อง   การแบงเขตเวลาและวัน         

  1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
          อธิบายวิธีการแบงเขตเวลาและวันได  
2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
        1)    การแบงเขตเวลา 
         2)    การแบงเขตวัน 

2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
         1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 

          -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
                      2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 

          -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
 2.3   ทักษะการคิด 
          คิดวิเคราะห   ทักษะการคิดตั้งคําถาม  ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิด      
เปรียบเทียบ 
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
                       -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การแบงเขตเวลาและวัน 
 3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                      1)    การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การแบงเขตเวลาและวัน    
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคาํถามเรื่อง    การแบงเขตเวลาและวัน 
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
          -    ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
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 3.4   ความรูความเขาใจ 
        1)  ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การแบงเขต
เวลาและวัน  จากการตอบคําถาม 
        2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เร่ือง   การแบงเขตเวลาและวัน   
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
   -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การแบงเขตเวลาและวัน 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การแบงเขตเวลาและวัน 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   การแบงเขตเวลาและวัน 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ   การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การแบงเขต
เวลาและวัน  จากการตอบคําถาม  
 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน  การแบงเขตเวลาและวัน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         นักเรียนดูนาฬิกาเทียบเวลาของแตละประเทศ   ตอบคําถาม 

-   เคยเห็นเวลาแบบนี้หรือไม อยางไร   
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5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 
1.  นักเรียนรับเอกสารแสดงเสนแบงเวลาและ
เสนแบงเขตวัน ของโลก  นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
       1)  คนควาเรื่องเสนแบงวันของโลก 
       2)   คนควาเรื่องเสนแบงเวลาของโลก 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2.  นักเรียนนําเสนอหนาชั้น ครูและนักเรียนรวม
สนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอ 

3.  ครูตั้งคําถาม 
       1)   ทําไมเวลาของประเทศตะวันตกกับ
ประเทศไทยจึงแตกตางกัน 
       2)   เมื่อเราขามเสนที่ 180 องศา ไปทางทิศ
ตะวันตกจะเกิดอะไรขึ้น และหากเราขามไปทิศ
ตะวันออกจะเกิดอะไรขึ้น 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

4.  นักเรียนศึกษาเรื่องการแบงเสนเขตวันและ
เวลาของโลกจากอินเตอรเน็ต  โดยศึกษาเรื่อง 
วันและเวลาที่แตกตางกันในแตละภูมิภาคเมื่อ
เทียบกับประเทศไทย 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

5.3   ขั้นสรุป  
        1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในหัวขอตอไปนี้ 

    -  การแบงเสนเขตวัน  โดยวิธีการซักถาม 
 -  การแบงเสนเวลา  โดยการสนทนาซักถาม 

        2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  
 6.1  สื่อการเรียนรู 

       1)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร  ช้ันมัธยม-
ศึกษาตอนตน 
        2)   เอกสารเรื่องการแบงเสนเขตวันและเวลาของโลก 
        3)   แบบทดสอบหลังเรียน 
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  6.2   แหลงเรียนรู  
        1)   หองสมุดโรงเรียน 

         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         3)   เว็บไซตสาระสนเทศทางภูมิศาสตร 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
                      ใหนักเรียนเขียนบรรยายหัวขอ “หากเราตองเดินทางไปตางประเทศเราตอง...” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ วันและเวลาของโลก เพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -   หากเราไปเราตองเตรียมเรื่องอะไรบาง  
 3.   ขั้นสรุป 
       -   เขียนเปนความเรียง  1  หนากระดาษ 
 4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 

      -   แลกเปลี่ยนกับเพื่อนชั้นเรียนอื่น 
7.2    กิจกรรมบูรณาการ 

          ครูสามารถบูรณาการกับสาระหนาที่  โดยกําหนดภาระงาน “กําหนดวิธีการศึกษา
สภาพสังคม กฎหมาย ในตางประเทศ” 
 

ภาระงาน “กําหนดวิธีการศึกษาสภาพสังคม กฎหมาย ในตางประเทศ ” 
การบูรณาการ ส   2. 1 
ผลการเรียนรู สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตเพื่อการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมที่แตกตาง  
ผลงานที่ตองการ สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตเพื่อการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมที่แตกตาง   
ขั้นตอนการทํางาน 

1. ศึกษาขอมูลจากสาระสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อดูสภาพทองถ่ิน  
2.    วางแผนการดําเนินชีวิต  
3.    เขียนวิธีการ 

เกณฑการประเมิน 
1. ความเปนไปไดในการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.    ประโยชนที่ไดรับจากการเขียนวิธีการ 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                              ตําแหนง ........................................ 

 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

ผูประเมิน ........................................... 
                      .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
  

ใหเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.   การแสดงขอมูลในแผนที่โดยใชสีขอใดผิดความจริง   

ก. สีน้ําตาลแสดงสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 
ข. สีฟาแทนทะเล 
ค. สีขาวแทนหิมะที่ปกคลุมยอดเขา 
ง. สีเขียวแทนพื้นที่ราบ 

2.  ชนชาติที่ใชแผนที่ทําดวยดินเหนียวเปนชาติแรกคือขอใด 
ก. ฟนิเซีย 
ข. กรีก 
ค. โรมัน 
ง. สุเมเรยีน 

3. ระบบ GPS  เปนการนําคลื่นสัญญาณดาวเทียมมาใชประโยชนดานใด   
ก. ถายทอดสัญญาณภาพถายทางคอมพิวเตอร 
ข. การถายภาพถายทางอากาศ 
ค. บอกตําแหนงของสิ่งตางๆ  บนพื้นโลก 
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

4.  องคประกอบที่สําคัญที่สุดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรคือขอใด   
ก. ขอมูลเชิงพื้นที่ 
ข. ตัวเครื่อง ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ค. บุคลากร 
ง. เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม 

5. ขอใดไมใชประโยชนของการสํารวจ   
ก.  เพื่อเห็นสิ่งตางๆ  บนพื้นโลก 
ข. เพื่อจัดการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหตรงจุดประสงค 
ค. เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
ง. เพื่อการจัดทําแผนที่ที่ตรงจุดประสงค 
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6.  แผนที่ชนิดใดใหประโยชนแกผูศึกษาที่ทําใหรูขอมูลเกี่ยวกับจังหวัด อําเภอ ตําบล ของประเทศ
ตางๆ ที่ชัดเจน  

ก. แผนที่ภูมิประเทศ 
ข. แผนที่รัฐกิจ 
ค. แผนที่ภูมิภาค 
ง. แผนที่กายภาพ 

7.  ถาใชเครื่องคอมพิวเตอรเขียนภาพแสดงการเกิดฝนของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่ิงที่ใชจัดทําเปน
เครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใด  

ก. ภาพถายทางอากาศ 
ข. การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) 
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  (GIS) 
ง. แผนภาพไดอะแกรม 

8.  แผนที่อําเภอสองพี่นองใชมาตราสวน 1: 200,000 จัดเปนมาตราสวนชนิดใด   
ก. แผนที่มาตราสวนใหญ 
ข. แผนที่มาตราสวนกลาง 
ค. แผนที่มาตราสวนเล็ก 
ง. แผนที่มาตราสวนบรรทัด 

9. หากดานการทหารขาดการสํารวจจะเกิดอะไรขึ้น   
ก. ขาดความสงบเรียบรอย 
ข. ผิดพลาดในการแกปญหาตางๆ 
ค. ไมทันตอเหตุการณ 
ง. ขาดการยอมรับจากตางประเทศ 

10. สําหรับนักเรียนประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาเรื่องการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรคือขอใด   
ก. การรูขอมูลใหมๆ 
ข. วางแผนการเรียน 
ค. ไมมีประโยชนเพราะไมไดใช 
ง.  ศึกษาเรียนรูเพื่อนําไปประยุกตใช 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  
  
 

1. ก 
2. ง 
3. ค 
4. ข 
5. ค 
6. ข 
7. ง 
8. ก 
9. ข 
10. ง 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 1 
( Self  Reflection ) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
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คําถามทายหนวย 
 
1. เหตุใด แผนจึงมีความสําคัญและประโยชนทางภูมิศาสตร   จงอธิบาย 
ตอบ  คือ  1)  ดานการเมืองการปกครอง ในการวางแผนดําเนินการตางๆ 
                 2)  ดานการทหาร  ใชในการพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร ยุทธวิธี   
                 3) ดานเศรษฐกิจ  ใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
                 4)  ดานสังคม  ใชในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอดีตและปจจุบันนํามา
เปรียบเทียบ  
2. ในทางภูมิศาสตร เสนละติจูด และลองจิจูดมีความสําคัญอยางไร  
ตอบ เสนละติจูดเปนเสนที่แบงโลกออกเปนสองสวนคือขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต  เวนลองจิจูด
เปนเสนที่แบงโลกออกเปนสองสวนคือตะวันตกและตะวันออกเปนเสนเขตวันที่สําคัญ 
 3.  ภาพถายทางอากาศมีความแตกตางกับรูปภาพทั่วไปหรือไมอยางไร   
ตอบ  แตกตางกัน เพราะภาพถายทางอากาศจะมีสวนที่ซอนทับแสดงใหเห็นเปนภาพสามมิติ ตาม
ทรวดทรงของพื้นที่บนผิวโลก 
 4. เหตุใดจึงตองนําขอมูลท่ีไดจากภาพถายดาวเทียมมาแปลความหมาย  
ตอบ  เพราะถายมาเปนรหัสโดยอาจเปนสีหรือตัวเลข 
5. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก แตกตางจากระบบสาระสนเทศภูมิศาสตรอยางไร  
ตอบ  ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกคือ เครื่องมือที่ใชผานดาวเทียมแลวนํามาแปลคาโดยใช
เครื่องมือสารสนเทศขอมูล 
          ระบบสารสนเทศขอมูล คือ ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ชวยในการจัดเก็บ  จัดการ จัดทํา 
วิเคราะห การทําแบบจําลองและจัดแสดงขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร 
6. การกําหนดเวลามาตรฐานของโลกจะยึดตามแนวเสนเมริเดียนลากผานประเทศใด   
ตอบ  เสนเมริเดียนที่  0  องศา  ผานเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ 


