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ภาคผนวก ค 

1) แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอแผนการจัดการเรียนรู

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี  

2) แบบประเมินความเหมาะสมองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี  

3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนตอการเรียนรูตามแผนการจัด 

การเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี  
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แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี  

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไชยาวิทยา 

คําชี้แจง 

โปรดแสดงความคิดเห็นวาองคประกอบตาง ๆ มีความเหมาะสมหรือไมในระดับใดโดยแสดง

เครื่องหมาย ( / ) ลงในชองที่กําหนดใหตรงกบัระดับความคิดเห็นของทานและเขียน ขอเสนอแนะลง

ในชองวางที่เวนไวตามรายการประเมินในแตละรายการ โดยกําหนดระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี 

5 หมายความวา เหมาะสมมากที่สุด 

4 หมายความวา เหมาะสมมาก 

3 หมายความวา เหมาะปานกลาง 

2 หมายความวา เหมาะสมนอย 

1 หมายความวา เหมาะสมนอยทีสุ่ด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. สภาพปญหาและความจําเปนมีเหตุผลสมควรท่ีจะพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู 

     

2. ปญหาสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของนักเรียน      

3. ความเหมาะสมกับแนวทางในการแกปญหา      

4. ความเปนไปไดของแนวทางแกปญหา      

5. จุดมุงหมายของแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย      

6. จุดมุงหมายมีความสอดคลองกับความตองการของนักเรียน      

7. จุดมุงหมายมีความเปนไปได      

8. แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมในการนา ไปใชเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

     

9. แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณของทวีป

เอเชีย 

9.1 จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสตูร 

     

9.2 สภาพปญหาและความจําเปนของแผนการจัดการเรียนรูท่ีชัดเจน      

9.3 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสม      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

9.4 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรม 

     

9.5 กิจกรรมและวิธีการสอนมีความเหมาะสม      

9.6 กิจกรรมและวิธีการสอนสามารถนําไปใชได      

9.7 กิจกรรมและวิธีการสอนท่ีจัดสามารถเสริมสรางความรู ความ 

สามารถท่ีตองการพัฒนา 

     

9.8 เอกสารและแผนการจัดการเรียนรูสามารถเสริมสรางการเรียนรู

ของนักเรียน 

     

9.9 การวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมในเคร่ืองมือท่ีใชวัด      

9.10 การวัดและการประเมินผลมีความเปนไปไดในการวัด      

9.11 วิธีการวัดและการประเมินผลสามารถวัดไดตรงจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรม 

     

10. แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ลักษณะภูมิอากาศ และพืชพรรณ

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

10.1 จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสูตร 

     

10.2 สภาพปญหาและความจําเปนของแผนการจัดการเรียนรูท่ีชดัเจน      

10.3 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสม      

10.4 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรม 

     

10.5 กิจกรรมและวิธีการสอนมีความเหมาะสม      

10.6 กิจกรรมและวิธีการสอนสามารถนําไปใชได      

10.7 กิจกรรมและวิธีการสอนท่ีจัดสามารถเสริมสรางความรู 

ความสามารถท่ีตองการพัฒนา 

     

10.8 เอกสารและแผนการจัดการเรียนรูสามารถเสริมสรางการ

เรียนรูของนักเรียน 

     

10.9 การวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมในเคร่ืองมือท่ีใชวัด      

10.10 การวัดและการประเมินผลมีความเปนไปไดในการวัด      

10.11 วิธีการวัดและการประเมินผลสามารถวัดไดตรงจุดมุงหมาย

เชิงพฤติกรรม 
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

11. แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ลักษณะประชากร สังคม และ

วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย  

11.1 จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสตูร 

     

11.2 สภาพปญหาและความจําเปนของแผนการจัดการเรียนรูท่ีชดัเจน      

11.3 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสม      

11.4 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรม 

     

11.5 กิจกรรมและวิธีการสอนมีความเหมาะสม      

11.6 กิจกรรมและวิธีการสอนสามารถนําไปใชได      

11.7 กิจกรรมและวิธีการสอนท่ีจัดสามารถเสริมสรางความรู 

ความสามารถท่ีตองการพัฒนา 

     

11.8 เอกสารและแผนการจัดการเรียนรูสามารถเสริมสรางการ

เรียนรูของนักเรียน 

     

11.9 การวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมในเคร่ืองมือท่ีใชวัด      

11.10 การวัดและการประเมินผลมีความเปนไปไดในการวัด      

11.11 วิธีการวัดและการประเมินผลสามารถวัดไดตรงจุดมุงหมาย

เชิงพฤติกรรม 

     

12. แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

12.1 จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสตูร 

     

12.2 สภาพปญหาและความจําเปนของแผนการจัดการเรียนรูท่ีชดัเจน      

12.3 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสม      

12.4 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรม 

     

12.5 กิจกรรมและวิธีการสอนมีความเหมาะสม      

12.6 กิจกรรมและวิธีการสอนสามารถนําไปใชได      

12.7 กิจกรรมและวิธีการสอนท่ีจัดสามารถเสริมสรางความรู 

ความสามารถท่ีตองการพัฒนา 

     

12.8 เอกสารและแผนการจัดการเรียนรูสามารถเสริมสรางการ

เรียนรูของนักเรียน 

     

12.9 การวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมในเคร่ืองมือท่ีใชวัด      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

12.10 การวัดและการประเมินผลมีความเปนไปไดในการวัด      

12.11 วิธีการวัดและการประเมินผลสามารถวัดไดตรงจุดมุงหมาย

เชิงพฤติกรรม 

     

13. แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติ 

ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย    

13.1 จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสตูร 

     

13.2 สภาพปญหาและความจําเปนของแผนการจัดการเรียนรูท่ีชดัเจน      

13.3 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสม      

13.4 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรม 

     

13.5 กิจกรรมและวิธีการสอนมีความเหมาะสม      

13.6 กิจกรรมและวิธีการสอนสามารถนําไปใชได      

13.7 กิจกรรมและวิธีการสอนท่ีจัดสามารถเสริมสรางความรู 

ความสามารถท่ีตองการพัฒนา 

     

13.8 เอกสารและแผนการจัดการเรียนรูสามารถเสริมสรางการ

เรียนรูของนักเรียน 

     

13.9 การวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมในเคร่ืองมือท่ีใชวัด      

13.10 การวัดและการประเมินผลมีความเปนไปไดในการวัด      

13.11 วิธีการวัดและการประเมินผลสามารถวัดไดตรงจุดมุงหมาย

เชิงพฤติกรรม 

     

14. แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 ลักษณะประชากร สังคม และ

วัฒนธรรม ของทวีปออสเตรเลียและโอเชีย 

14.1 จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสตูร 

     

14.2 สภาพปญหาและความจําเปนของแผนการจัดการเรียนรูท่ีชดัเจน      

14.3 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูเหมาะสม      

14.4 ขอบเขตเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรูชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายเชงิพฤติกรรม 

     

14.5 กิจกรรมและวิธีการสอนมีความเหมาะสม      

14.6 กิจกรรมและวิธีการสอนสามารถนําไปใชได      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

14.7 กิจกรรมและวิธีการสอนท่ีจัดสามารถเสริมสรางความรู 

ความสามารถท่ีตองการพัฒนา 

     

14.8 เอกสารและแผนการจัดการเรียนรูสามารถเสริมสรางการ

เรียนรูของนักเรียน 

     

14.9 การวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมในเคร่ืองมือท่ีใชวัด      

14.10 การวัดและการประเมินผลมีความเปนไปไดในการวัด      

14.11 วิธีการวัดและการประเมินผลสามารถวัดไดตรงจุดมุงหมาย

เชิงพฤติกรรม 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ..................................................ผูเช่ียวชาญ 

             (....................................................) 
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แบบประเมินความเหมาะสมองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

คําชี้แจง 

โปรดแสดงความคิดเห็นวาองคประกอบตาง ๆ มีความเหมาะสมหรือไมในระดับใด โดยแสดง

เครื่องหมาย ( / ) ลงในชองที่กําหนดใหตรงกับระดับความคิดเห็นของทานและเขียนขอเสนอแนะลงใน

ชองวางที่เวนไวตามรายการประเมินในแตละรายการ โดยกําหนดระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังน้ี 

5 หมายความวา เหมาะสมมากที่สุด 

4 หมายความวา เหมาะสมมาก 

3 หมายความวา เหมาะปานกลาง 

2 หมายความวา เหมาะสมนอย 

1 หมายความวา เหมาะสมนอยทีสุ่ด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

เน้ือหาวิชา       

1. สอดคลองกับวิธีการสอน       

2. การกําหนดหัวขอเน้ือหามีความเหมาะสม       

3. การจัดเรียงลา ดับเน้ือหามีความเหมาะสม       

4. ครอบคลุมเน้ือหาที่จา เปนสา หรบัผูเรียน       

5. มีความสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน       

6. เปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน       

กิจกรรมการเรียนการสอน       

7. สอดคลองกับเน้ือหา       

8. การนําเขาสูบทเรียน       

9. กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน       

10. สรางบรรยากาศการเรียนรู       

11. กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด       

12. เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม       

13. เปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมในกจิกรรม       
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

14. ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม       

15. ผูเรียนเกิดการเรียนรูในการทํางานกลุม       

16. สงเสรมิใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน       

17. ผูเรียนมองเห็นภาพรวมของการเรียนรู       

สื่อประกอบการสอน       

18. สอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม       

19. สอดคลองกับเน้ือหาวิชา       

20. สอดคลองกับกจิกรรมการอบรม       

การวัดและประเมินผล       

21. วิธีวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม       

22. การวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย       

23. การวัดและประเมินผลกอนเรียนมีความเหมาะสม       

24. การวัดและประเมินผลระหวางเรียนมีความเหมาะสม       

25. การวัดและประเมินผลหลังเรียนมีความเหมาะสม       

อ่ืน ๆ       

26. ระยะเวลา       

27. สถานที ่       
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรู 

ตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไชยาวิทยา  

คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมีจํานวน 35 ขอ ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาสังคม

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอใหตอบตามความเปนจริง 

2. แบบประเมินความพึงพอใจฉบับน้ีไมมีผลตอคะแนนของผูเรียน คําตอบของผูเรียนจะเปน

ประโยชนและมีคุณคามากที่สุดเมื่อผูเรียนตอบตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

3. วิธีตอบแบบประเมิน ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็น ซึ่งแบงออกเปน 

5 ระดับ ดังน้ี 

    ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด 

    ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก 

    ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง 

    ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย 

    ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ขอที่ รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู      

1 ไดทบทวนความรูเดิมและเชื่อมกับความรูใหม      

2 ไดศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง      

3 ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง      

4 ผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน      

5 ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางหลากหลาย      

6 ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น      

7 ผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองจนสามารถสรุปความรูดวยตนเองได      

8 สามารถเขาใจเน้ือหาไดงายขึ้นจากการใชผังกราฟกชนิดตาง ๆ      

9 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนไดรับความรูเปนอยางดี      

10 เกิดทักษะการเรียนรูจากการทํางานเปนทีมและการปฏิบัติจริง จนสามารถนํา

เทคนิควิธีการไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน 

     

11 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหงายตอการเขาใจ      

12 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู      

13 ผูเรียนรูสึกวาตนไดรับการพัฒนาในเรื่อง การอาน การพูด และการฟงมากขึ้น      
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ขอที่ รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

14 ผูเรียนไดเปล่ียนบทบาทของตนจากผูตามเปนผูนําหรือจากผูนําไดเปนผูตาม      

15 รูสึกสนุกกับการเรียน      

16 ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม      

17 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนจากครูผูสอน      

การจัดบรรยากาศการเรียนรู      

18 มีความเปนกันเองกับครูผูสอน      

19 ครูใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาเม่ือมีปญหาขณะปฏิบัติหรือทํางานกลุม      

20 สามารถออกแบบชิ้นงานไดอยางสรางสรรคและสวยงามตามความตองการ      

21 มีบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนได กลาคิด กลาทํา กลาถาม ไมเครียด      

22 ผูเรียนรูสึกชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู      

23 ผูเรียนรูสึกมีความกระตือรือรนในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมมากขึ้น 

     

24 ผูเรียนรูสึกมีอิสระในการเรียน       

25 ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากเพื่อนในชั้นเรียน      

26 ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน      

27 ผูเรียนสามารถจําแนก แจกแจง จัดลําดับขอมูล และเปรียบเทียบได      

28 ผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้นหลังไดรับการจัดการเรียนรู      

29 มีการแจงหลักเกณฑในการประเมินผลใหผูเรียนทราบ      

30 ผูเรียนสามารถประเมินตนเองไดวามีความรูมากหรือนอยแคไหนเม่ือไดเห็น

ความสามารถของเพื่อนรวมชั้นเรียนที่ไดแสดงความสามารถในการพูด การคิด และ

การปฏิบัติ 

     

31 การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

32 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย      

33 ไดเห็นความหลากหลายในชิ้นงานของเพื่อนรวมชั้นเรียนและนํามาเปนแนวทางเพื่อ

เติมเต็มกับชิ้นงานของตนในครั้งตอไป 

     

34 ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหที่ดีขึ้น      

35 ผูเรียนมีความเขาใจที่คงทนหลังไดรับการจัดการ เรียนรู      

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................ 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 

แผนการจัดการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

รหัสวิชา ส 21103 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชยี     เวลา 6 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ลักษณะท่ัวไปและภูมิลักษณของทวีปเอเชีย   เวลา 2 ชั่วโมง 

วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ..................................... 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู 

ส.5.1 1.  เลือกใชเครื่องมือทางภูมศิาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคนขอมูล 

เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส.5.2  1.  วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 

 2.  วิเคราะหความรวมมือของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 3.  สํารวจและอธิบายทําเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 4.  วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

2. ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ม.1/1 เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

1) เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการศึกษาขอมูลทําเลที่ต้ัง และลักษณะภูมิประเทศของ

ทวีปเอเชียได 

2) วิเคราะหความแตกตางของภูมิประเทศในทวีปเอเชียได 
 

4. สาระสําคัญ 

เอเชีย เปนทวีปขนาดใหญประกอบดวยประเทศตาง ๆ ทั้งที่ต้ังอยูบนภาคพื้นทวีปและหมู

เกาะตาง ๆ เปนทวีปที่มีหมูเกาะมากที่สุดในโลก มีภูมิประเทศและภูมิอากาศหลากหลาย รูปแบบเปน

ทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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หลักของทวีปเอเชียคือ เกษตรกรรมหลายภูมิภาคเปนแหลงผลิตอาหารโลกยกเวนภูมิภาคเอเชีย

ตะวันตกเฉียงใตเปนแหลงผลิตนํ้ามันของโลก ปญหาสิ่งแวดลอมหลายประการซึ่งหลายประเทศไดมี

แผนอนุรักษทรัพยากรและรวมมือกับองคกรดานสิ่งแวดลอมนานาชาติเพื่อแกไขปญหาวิกฤติดาน

สิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย 

 

5. สาระการเรียนรู 

5.1 ความรู 

 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย 

5.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร 

 2) ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการคิดวิเคราะห 

   - ทักษะการคิดสังเคราะห 

 3) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  - กระบวนการปฏิบัติ 

  - กระบวนการทํางานกลุม 

 4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  - กระบวนการสืบคนขอมูล  

5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1)  มีวินัย  

 2)  ใฝเรียนรู  

 3)  มุงมั่นในการทํางาน 

 4) มีจิตสาธารณะ 

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบเอสทีเอดี ประกอบดวย 5 ข้ัน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 นําเขาสูบทเรียน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 1.1 ครูช้ีแจงวิธีการเรียนแนะนําทักษะพื้นฐานสําหรับการทํากิจกรรมกลุมระเบียบ

ของกลุมบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันนักเรียนแตละคน

ในกลุมสนใจการเรียนเพราะมีการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลภายหลังเรียนจบ 
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 1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และอธิบายวิธีการทํากิจกรรมการทําใบ

งานและการศึกษาจากหนังสือเรียน ม. 1  

ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียน(ใชเวลาประมาณ 60 นาที) 

 2.1 การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งช้ัน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

  ใหนักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 

สนทนา ซักถามวา นักเรียนวาเคยเห็นแผนที่ของทวีปเอเชียหรือไม เคยเห็นจากที่ไหน เปนอยางไร(ใช

เวลาประมาณ 10 นาที) 

 2.2 การเรียนกลุมยอยและการฝกทักษะ (ใชเวลาประมาณ 50 นาที) 

  2.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน โดยคละกันระหวางนักเรียนเกง

ปานกลางออนต้ังช่ือกลุมเลือกประธานเลขานุการกลุม 

  2.2.2 ตัวแทนกลุมรับใบความรูเกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปเอเชียจากครูเทากับจํานวนในกลุม คือ 4 ชุด 

  2.2.3 แตละกลุมศึกษาเน้ือหาจากใบความรูในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู

นักเรียนแตละกลุมวาปฏิบัติกนัอยางไรพรอมใหขอเสนอแนะตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละ

กลุมนักเรียนที่เกงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมจนสมาชิกเขาใจดีทุกคน 

  2.2.4 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนที่หนาช้ัน

เรียน    

  2.2.5 ในการอภิปรายสรุปแตละกลุมตองสรุปใบความรูเรื่องแผนที่ที่แสดง

ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 

   - ดูแผนที่และอธิบายใหเพื่อฟงวาหมายเลขในแผนที่ที่ไดรับมอบหมาย

เปนประเทศอะไร มีลักษณะภูมิประเทศอยางไร 

   - ใหนักเรียนวิเคราะหภาพและอภิปรายหนาหอง 

   - ใหนักเรียนบอกช่ือประเทศในภูมิภาคที่ไดรับมอบหมายหนาหองเรียน 

  2.2.6 ครูสังเกตการนําเสนองานพรอมทั้งใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 3 ทําการทดสอบยอย (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 

  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเรื่องลกัษณะทั่วไปและภูมลิักษณของทวีปเอเชียโดยทํา

เปนรายบุคคลในข้ันน้ีครูไมอนุญาตใหนักเรียนชวยเหลอืกันหรือปรกึษากันในการทําแบบทดสอบยอย 

ขั้นท่ี 4 คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมที่ไดรับการยกยอง (ใชเวลาประมาณ 20 นาที)  

 4.1 ตรวจคําตอบของนักเรียนนําคะแนนที่แตละคนทําแบบทดสอบยอยแบบ

ประเมินกจิกรรมการทํางานกลุมใบงานการนําเสนอมารวมเปนคะแนนกลุม 
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 4.2 ใหคําชมเชยนักเรียนที่ไดคะแนนสงูสุดและนําผลงานของกลุมติดไวที่ปายนิเทศ

หนาหองเรียน 

ขั้นท่ี 5 นําความรูไปใช (ใชเวลาประมาณ 10 นาท)ี 

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุถึงความสําคัญของลกัษณะทั่วไปและภูมลิกัษณของทวีปเอเชียโดย

ใช แผนที่ และมอบหมายใหนักเรียนทําแผนที่ของทวีปเอเชีย เปนการบาน 

 

7. สื่อการเรยีนการสอน 

1) หนังสือเรียน ภูมิศาสตร  ม.1   

2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.1 

3) แผนที่ทวีปเอเชีย 

4) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมลิักษณของทวีปเอเชีย 

5) ใบความรู เรื่อง แผนทีล่ักษณะทั่วไปและภูมิลกัษณของทวีปเอเชีย 

 

8. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑทีป่ระเมินผล 

ดานความรู (K) 

นักเรียนสามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพท่ีหลากหลาย 

และแตกตางกันในภูมิภาคเอเชียได 

ตรวจใบงาน 

แบบทดสอบความรู 

 

แบบทดสอบ

วัดผล 

สัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน 

ทําไดถูกตองรอยละ 

70 ผานเกณฑ 

ดานทักษะ (P) 

นักเรียนสามารถใชเคร่ืองมือทางภมิูศาสตร  

ในการศึกษาขอมูลทําเลท่ีตั้ง และลักษณะ     

ภูมิประเทศของทวีปเอเชยีได และวิเคราะห

ความแตกตางของภูมิประเทศในทวีปเอเชียได 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

แบบประเมิน

พฤติกรรม

การทํางาน

รายกลุม 

 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผาน

ทุกพฤติกรรมจึงจะ

ถือวาผาน 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

นักเรียนมีความมุงม่ัน ตัง้ใจในการทํากิจกรรม 

และเปนผูท่ีมีความกระตือรือรนในการเสาะ

แสวงหาความรู 

สังเกตความ

กระตือรือรนในการ

เสาะแสวงหาความรู  

มีความรับผดิชอบ

มุงม่ันตัง้ใจในการ

ทํางาน 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม

การทํางาน

รายกลุม 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผาน

ทุกพฤติกรรมจึงจะ

ถือวาผาน 
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ความคิดเห็นของผูบริหาร 

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

ผูอํานวยการโรงเรียนไชยาวิทยา  

บันทึกผลหลังการสอน 

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

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

 

ปญหาและอุปสรรค

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

(นายสมศักด์ิ  เวชแดง) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง  ลกัษณะทั่วไปและภูมิลกัษณของทวีปเอเชีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1/2560 

แผนการสอนท่ี 1 เร่ือง ลกัษณะทั่วไปและภูมิลกัษณของทวีปเอเชีย 

ชื่อกลุม............ ...............................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สมาชิกประกอบดวย 1..................................................................     

   2……………….………………………………………… 

   3………………………………………….......………...   

   4………………………..……………………….………. 

 

คําช้ีแจงใหผูสอนประเมินและ () ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม 

ที ่ รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัติ 

1 2 3 4 

1 มีการปรึกษากันกอนทํางานและคณะทํางาน     

2 มีการแบงหนาท่ีและทําตามหนาท่ีทุกคน     

3 นักเรียนสามารถดําเนินการทํากิจกรรมอยางถูกตองและเหมาะสม     

4 นักเรียนใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีในการปฏิบัติกิจกรรม     

5 นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุม     

6 นักเรียนมีความกระตือรือรนมีความคลองแคลวในการทํากิจกรรมกลุม     

7 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว     

8 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     

9 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จ

เปนทีม 

    

10 นักเรียนสามารถเรียนรูและเกิดองคความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีไดจากการ

เรียนรูแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จเปนทีมจนสามารถท่ีจะนําเสนอ

ไดอยางถูกตอง 

    

รวม     

คาเฉล่ีย     

รอยละ     

เกณฑการใหคะแนน ระดับ 1 = ควรปรับปรุง   ระดับ 2 = พอใช   ระดับ 3 = ดี   ระดับ 4 = ดีมาก 

ลงชื่อ...................................ผูประเมิน 

      (นายสมศักดิ์   เวชแดง) 
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แบบประเมินแบบทดสอบยอยที่........................................... 

เรื่อง................................................................................................. 

ช่ือกลุม........................................................................................................ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

คําชี้แจง - ใหนักเรียนตอบคําถามจากแบบทดสอบยอย 

 - นําคะแนนของสมาชิกในกลุมมารวมกันหารดวยจํานวนสมาชิกเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

ตอนที่ 1 

(ขอละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 

(9-10 

ดี 

(7-8) 

พอใช 

(5-6) 

ยังตองปรับปรงุ 

(ตํ่ากวา5) 

     

 

สมาชิกประกอบดวย 1.........................................ประธาน ได...........................คะแนน 

   2…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   3…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   4……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

   5……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

 

รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุม.......................................................................................คะแนน 

 

ลงช่ือผูประเมิน 

 

(นายสมศักด์ิ  เวชแดง) 

..................../……………………../……………… 
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ใบความรู 

แผนท่ีทวีปเอเชีย 
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ใบงานท่ี 3.1 

ลักษณะท่ัวไปและภูมิลักษณของทวีปเอเชีย 

 

ตอนท่ี 1  คําชี้แจง ใหนักเรียนบอกช่ือตามหมายเลขในแผนที่ทวีปเอเชีย 

 
 

1 ...............................................................................   

2 .............................................................................. 

3 ................................................................................  

4 ............................................................................ 

5 ................................................................................ 

6 ............................................................................... 

7 ..................................................................................  

8 ……............................................................................. 

9 ..................................................................................  

10. ........................................................................... 
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ตอนท่ี 2  คําชี้แจง ใหนักเรียนวิเคราะหภาพ แลวตอบคําถาม 

 

คําถาม 

1. ภาพน้ีนาจะอยูในบริเวณใดของทวีปเอเชีย 

อธิบายเหตุผล 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

2. บริเวณในภาพน้ีมผีลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย

อยางไร 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

คําถาม 

1. ภาพดังกลาวจะพบในบริเวณใดของทวีปเอเชีย 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

2. อิทธิพลของเทือกเขาในภาพมผีลตอสภาพ

ภูมิอากาศในทวีปอยางไร 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

คําถาม 

1. นักเรียนคิดวา ภาพน้ีจะอยูในบริเวณลุมนํ้าใดบาง 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

2. ประชาชนที่อยูในบริเวณภาพน้ีนาจะมีอาชีพใด 

อธิบายเหตุผล 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

  

ภาพที่ 1 

ภาพที่ 2 

ภาพที่ 3 
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ตอนท่ี 3 คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนช่ือประเทศที่กําหนดลงในกรอบดานลางทีส่ัมพนัธกับภูมิภาคตาง ๆ 

เวียดนาม ภูฏาน ซีเรีย จีน จอรเจีย  

อินโดนีเซีย ญี่ปุน อิหราน ปากีสถาน บรูไน 

 

ภูมิภาค ชื่อประเทศ 

1. เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

  

  

2. เอเชีย

ตะวันออก 

  

  

3. เอเชียใต   

  

4. เอเชีย

ตะวันตกเฉียงใต 

  

  

5. เอเชียกลาง   
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แบบทดสอบกอนเรียน 

 

1.  การศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียควรเลือกใชเครื่องมอืชนิดใด 

ก.  รูปถายทางอากาศ    

ข.  เข็มทิศ 

ค.  แผนที่กายภาพ   

ง.  เครื่องจีพีเอส 

2.  ธนพลจะแขงขันรถยนตแรลลีจ่ากจังหวัดสมุทรสาครถึงจงัหวัดชุมพร นักเรียนคิดวาเขาควรนํา

อุปกรณใดติดไปดวย 

ก.  เข็มทิศ    

ข.  รูปถายทางอากาศ 

ค.   แผนที่       

ง.   เครื่องจพีีเอส 

3.  การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนในชวงเวลาตาง ๆ ควรเลือกนําเสนอใน

ลักษณะใดที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจน 

ก.   ผังความคิด    

ข.  รูปถายทางอากาศ 

ค.   แผนภูมิรูปวงกลม         

ง.   กราฟเสน 

4. แผนที่ฉบับหน่ึงกําหนดมาตราสวน 1 : 200,000 ถาวัดถนนในแผนที่ยาว 4 เซนติเมตร ระยะทางใน

ภูมิประเทศจริงจะเปนเทาใด 

ก.  0.5 กิโลเมตร    

ข.  8 กิโลเมตร 

ค.  0.8  กิโลเมตร    

ง.  5 กิโลเมตร 

5.  อุปกรณในขอใดที่มีความสําคัญสําหรบัการเดินเรือทางทะเล 

ก.  แผนที่ 

ข.  เครื่องจีพเีอส 

ค.  เข็มทิศ 

ง.  ลูกโลกจําลอง 
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6.  เวลามาตรฐานสากลมีความสัมพันธกบัขอใดมากที่สุด 

ก.  เสนอิเควเตอร 

ข.  เสนโครงแผนที ่

ค.  เสนขนานละติจูด 

ง.   เสนเมริเดียนแรก 

7.  มิสเตอรคารเตอรจะเดินทางเที่ยวประเทศจีนโดยทางเครื่องบินจากประเทศแคนาดา ในวันที่ 28

มิถุนายน  ผานลองจิจูดที่   180  องศา  นักเรียนคิดวาจะถึงประเทศจีนวันไหน 

ก.  ถึงประเทศจีนในวันที่  28 มิถุนายน 

ข.  ถึงประเทศจีนในวันที่ 29 มิถุนายน 

ค. ถึงประเทศจีนในวันที่   28  พฤษภาคม 

ง.  ถึงประเทศจีนในวันที่  29  กรกฎาคม 

8.  เด็กชายเกียรติศักด์ิจะเดินทางกลับกรุงลอนดอนโดยเครือ่งบินออกจากกรงุเทพฯ  เวลา 14.00 น. 

เขาจะเดินทางถึงกรุงลอนดอนตรงกับเวลาใด  (ประเทศไทยต้ังอยูที่ลองจิจูด  105 องศา

ตะวันออก) 

ก.  เวลา   21.00  น. 

ข. เวลา   7.00 น. 

ค.  เวลา  12.00  น. 

ง.  เวลา   17.00  น. 

9.  ผืนแผนดินของทวีปเอเชียมีขนาดใหญ   ถาพิจารณาจากแผนทีส่ามารถมองเห็นผืนแผนดิน

เช่ือมตอไปสูทวีปอื่นได  นักเรียนคิดวาควรเปนขอใด 

ก.  ดินแดนประเทศตุรก ี

ข.  คาบสมุทรอาหรบั 

ค.  หมูเกาะประเทศญีปุ่น 

ง.  หมูเกาะประเทศอินโดนีเซีย 

10. รายงานขาวจากศูนยธรณีวิทยาสหรัฐฯ วา “ไดเกิดแผนดินไหวข้ึนเมื่อเวลา 13.34 น. ตามเวลาใน

ประเทศไทย ซึ่งตรงกบัเวลาทองถ่ินที่ประเทศชิลีเวลา 3.34 น. ศูนยกลางแผนดินไหวอยูหางจาก

กรุงซานตี-อาโกของประเทศชิลี  317 กม.”  ขอความใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก. ไทยเวลาเร็วกวาเพราะต้ังอยูที่ลองจจิูดทางตะวันตกของเมริเดียนแรก 

ข.  ไทยเวลาเร็วกวาเพราะต้ังอยูที่ลองจิจูดทางตะวันออกของเมริเดียนแรก 

ค.  ไทยเวลาเร็วกวาเพราะต้ังอยูในซีกโลกเหนือใกลแนวเสนศูนยสูตร 

ง.  ไทยเวลาเร็วกวาเพราะต้ังอยูในซกีโลกใตใกลแนวเสนศูนยสูตร  
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แบบทดสอบประจําแผนการเรียนรูท่ี 1 

 

1.  วัตถุประสงคสําคัญของการใชแผนที่ คือขอใด 

ก. ศึกษาฤดูกาล  

ข. หาตําแหนงที่ต้ัง 

ค. ศึกษาพื้นที่ของโลก  

ง. เทียบเวลาของโลก 

2. บุคคลใดตอไปน้ีมีความจําเปนตองใชแผนทีม่ากทีสุ่ด 

ก. สุรชัยนักโบราณคดี 

ข. ธีรเดชดารานักแสดงช่ือดัง 

ค. พงษศักด์ินักทองเที่ยวลูกครึง่ไทยฝรั่งเศส 

ง. รอยตํารวจเอกศุภชัยรองสารวัตรสอบสวน 

3. ย้ิมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตองการศึกษาพื้นที่ของทวีปตางๆ ทั่วโลก ควรใชเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรใด 

ก. ลูกโลก  

ข. แผนที ่

ค. ภาพจากดาวเทียม  

ง. รูปถายทางอากาศ 

4. ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. เสนขนานมจีํานวน 360 องศา เสนเมริเดียนมจีํานวน 180 องศา 

ข. เสนศูนยสูตร เสนเมริเดียนแรก และเสนทรอปกออฟแคนเซอร เปนเสนขนานทีส่ําคัญ 

ค. เสนทรอปกออฟแคปริคอรนที่อยูซีกโลกเหนือมีคามุมเทากบัเสนทรอปกออฟแคนเซอรที่อยู

ในซีกโลกใต 

ง. เสนเมรเิดียนที่ 180 องศาตะวันออกและตะวันตกจะทับกันเปนเสนเดียวกันและเปนเสน

แบงเขตวันสากล 

5. ชาติชายตองการขับรถจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนพื้นที่ที่เขาไมเคยไป 

ชาติชาย  ควรเตรียมเครือ่งมอืทางภูมิศาสตรชนิดใดมากทีส่ดุ 

ก. เข็มทิศ 

ข. ลูกโลก 

ค. แผนที่ประเทศไทยของกรมทางหลวง 

ง. แผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมปิระเทศ 



 101 

6.  ขอใดเปนประโยชนของการศึกษาขอมลูจากดาวเทียมมากทีสุ่ด 

ก. คาใชจายนอย 

ข. ขอมูลทีท่ันสมัย 

ค. ปองกันภัยทีจ่ะเกิด 

ง. ทําใหรูเหตุการณทุกมุมโลก 

7. การรบัสญัญาณดาวเทียมอาศัยสิง่ใดเปนหลกั 

ก. คลื่นแสง  

ข. คลื่นเสียง 

ค. การถายภาพ  

ง. การใชสัญลักษณ 

8. แผนผังมีความแตกตางจากแผนทีอ่ยางไร 

ก. แผนผังมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกกวาแผนที ่

ข. แผนผังจัดทําโดยประชาชนทั่วไป สวนแผนที่จัดทําโดยหนวยงานราชการเทาน้ัน 

ค. แผนผังเปนการจําลองพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงเปนการเฉพาะ มรีายละเอียดนอยกวาแผนที ่

ง. แผนผังใชขอมลูจากรปูถายทางอากาศ แผนที่ใชขอมูลจากการสํารวจภาคพื้นดินในการ

จัดทํา 

9. เสนสมมติที่ลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขนานกบัเสนศูนยสูตร เรียกวาอะไร 

ก. เสนแวง  

ข. เสนศูนยสูตร 

ค. เสนเมรเิดียน  

ง. เสนขนานหรือเสนขนานละติจูด 

10. ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. เสนลองจิจูดที่ 180 เปนแนวแบงเขตวัน 

ข. ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เวลาตางกัน 1 ช่ัวโมง 

ค. เวลาทางซีกโลกตะวันตกจะเร็วกวาเวลาทางซีกโลกตะวันออก 

ง. ประเทศไทยใชเวลามาตรฐานทองถ่ินทีเ่สนเมรเิดียน180 องศา 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

รหัสวิชา ส 21103 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชยี    เวลา 6 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่องลักษณะภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

  เวลา 2 ชั่วโมง 

วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ..................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู 

ส.5.1 1.  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส.5.2  1.  วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 

 2.  วิเคราะหความรวมมือของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 3.  สํารวจและอธิบายทําเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 4.  วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

2. ตัวชีวั้ด 

ส 5.1 ม.1/1 เลือกใชเครื่องมอืทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสบืคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสงัคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ

โอเชียเนีย 

  

3. จุดประสงคการเรียนรู 

1)  อธิบายลักษณะของภูมอิากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชียได 

2)  วิเคราะหอิทธิพลของภูมิอากาศที่มีผลตอพืชพรรณธรรมชาติและการดําเนินชีวิตของ

ประชากรได 

 

4. สาระสาํคัญ 

ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ พื้นที่ดานทิศตะวันตก ติดตอกับทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ดานทิศ

เหนือจดมหาสมุทรอารกติก ดานทิศใตจดมหาสมุทรอินเดีย และทิศตะวันออกจดมหาสมุทรแปซิฟก 
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จึงมีลักษณะภูมิอากาศที่แตกตางกันออกไป ตามตําแหนงที่ต้ังตามละติจูด บริเวณที่ใกลเสนศูนยสูตร

จะมีภูมิอากาศ อุณหภูมิสูงกวาบริเวณใกลข้ัวโลก ความสูงของพื้นที่อากาศในที่สูงจะหนาวเย็นกวาใน

พื้นที่ราบ ความใกลไกลจากทะเล บริเวณที่ใกลทะเลจะมีความช้ืนและฝนมากกวาปริมาณบริเวณที่

หางไกลจากทะเล หรือบริเวณที่มีทิวเขาขวางกั้นทิศทางของลมประจํา พืชพรรณธรรมชาติจึงมี

ลักษณะเปนปาดิบช้ืน คือมีลําตนสูงใหญตนไมข้ึนสูงอยูรวมกันอยางหนาแนน ตัวการสําคัญที่ทํา

ลักษณะพืชพรรณธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของทวีปเอเชียข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ

สภาพดินที่แตกตางกันออกไป 

 

5. สาระการเรียนรู 

5.1 ความรู 

 1) อธิบายลักษณะของภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชียได  

 2) วิเคราะหอิทธิพลของภูมิอากาศที่มีผลตอพืชพรรณธรรมชาติและการดําเนินชีวิตของประชากร 

5.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร 

 2) ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการคิดวิเคราะห 

   - ทักษะการคิดสังเคราะห 

 3) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  - กระบวนการปฏิบัติ 

  - กระบวนการทํางานกลุม 

 4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  - กระบวนการสืบคนขอมูล  

5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1)  มีวินัย  

 2)  ใฝเรียนรู  

 3)  มุงมั่นในการทํางาน 

 4) มีจิตสาธารณะ 

      

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการจัดการเรียนรวมโดยใชรปูแบบเอสทเีอดี ประกอบดวย 5 ข้ัน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 นําเขาสูบทเรียน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 
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 1.1 ครูช้ีแจงวิธีการเรียนแนะนําทักษะพื้นฐานสําหรับการทํากิจกรรมกลุมระเบียบ

ของกลุมบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันนักเรียนแตละคน

ในกลุมสนใจการเรียนเพราะมีการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลภายหลังเรียนจบ 

 1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และอธิบายวิธีการทํากิจกรรมการทําใบ

งานและการศึกษาจากหนังสือเรียน ม. 1  

ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียน(ใชเวลาประมาณ 60 นาที) 

 2.1 การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งช้ัน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

  2.1.1 ครูนําภาพพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เชน ปาโปรง ปาดงดิบ ทุง

หญา ทะเลทราย เปนตน มาใหนักเรียนดูและวิเคราะห และอธิบายวา ภาพดังกลาวน้ันจะอยูใน

บริเวณที่มีภูมิอากาศแบบใด  

  2.1.2 ครูอธิบายเช่ือมโยงใหนักเรียนเขาใจวา ภูมิอากาศจะมีความสัมพันธกับ

พืชพรรณธรรมชาติ 

 2.2 การเรียนกลุมยอยและการฝกทักษะ (ใชเวลาประมาณ 50 นาที) 

  2.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 4 คนโดยคละกันระหวางนักเรียนเกง

ปานกลางออนต้ังช่ือกลุมเลือกประธานเลขานุการกลุม 

  2.2.2 ตัวแทนกลุมรับใบความรูเกี่ยวกับภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ

ทวีปเอเชียจากครูเทากับจํานวนในกลุม คือ 4 ชุด 

  2.2.3 แตละกลุมศึกษาเน้ือหาจากใบความรูในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู

นักเรียนแตละกลุมวาปฏิบัติกนัอยางไรพรอมใหขอเสนอแนะตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละ

กลุมนักเรียนที่เกงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมจนสมาชิกเขาใจดีทุกคน 

  2.2.4 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนที่หนาช้ันเรียน 

  2.2.5 ในการอภิปรายสรุปแตละกลุมตองสรุปใบความรูเรื่องภูมิอากาศและพืช

พรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย  

   - ภาพที่เห็นมีลักษณะเชนไร 

   - ลักษณะภูมิอากาศเปนอยางไร 

   - พืชพรรณธรรมชาติเปนอยางไร 

   - ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติมีความสัมพันธกันอยางไร 

  2.2.6 ครูสังเกตการนําเสนองานพรอมทั้งใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 3 ทําการทดสอบยอย (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 

 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยโดยทําเปนรายบุคคลในข้ันน้ีครูไมอนุญาตใหนักเรียน

ชวยเหลือกันหรือปรึกษากันในการทําแบบทดสอบยอย 
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ขั้นท่ี 4 คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมที่ไดรับการยกยอง (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 

 4.1 ตรวจคําตอบของนักเรียนนําคะแนนที่แตละคนทําแบบทดสอบยอยแบบ

ประเมินกิจกรรมการทํางานกลุมใบงานการนําเสนอมารวมเปนคะแนนกลุม 

 4.2 ใหคําชมเชยนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดและนําผลงานของกลุมติดไวที่ปายนิเทศ

หนาหองเรียน 

ขั้นท่ี 5 นําความรูไปใช(ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติ

ของทวีปเอเชีย และเช่ือมโยงกับลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย รวมทั้งอิทธิพลของภูมิอากาศที่มี

ผลตอพืชพรรณธรรมชาติและการดําเนินชีวิตของมนุษย 
 

7. สื่อการเรยีนการสอน 

6) หนังสือเรียน ภูมิศาสตร  ม.1   

7) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.1 

8) บัตรภาพพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

9) ใบงานที่ 3.2 เรื่อง ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
 

8. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑที่ประเมินผล 

ดานความรู (K)นักเรียน 

อธิบายลักษณะของภูมิอากาศและพืชพรรณ

ธรรมชาติของทวีปเอเชียได และวิเคราะหอิทธิพล

ของภูมิอากาศที่มีผลตอพืชพรรณธรรมชาติและ

การดําเนินชีวิตของประชากรได 

ตรวจใบงานที่ 2.1 

ตรวจแบบบันทึก 

การอาน 

 

แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 

70 ผานเกณฑ 

ดานทักษะ (P) 

นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับลักษณะ

ภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

และเชื่อมโยงกับลักษณะภูมิอากาศของประเทศ

ไทย รวมทั้งอิทธิพลของภูมิอากาศที่มีผลตอพืช

พรรณธรรมชาติและการดําเนินชีวิตของมนุษยได 

สังเกตพฤติกรรม 

การทํางานรายกลุม 

แบบประเมิน

พฤติกรรม

การทํางาน

รายกลุม 

 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

นักเรียนมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการทํากิจกรรม 

และเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการเสาะ

แสวงหาความรู 

สังเกตความกระตือรือรน

ในการเสาะแสวงหา

ความรูมีความรับผิดชอบ

มุงม่ันตั้งใจในการทํางาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรม

การทํางาน

รายกลุม 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 
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ความคิดเห็นของผูบริหาร 

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

ผูอํานวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

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

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

 

ปญหาและอุปสรรค

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

(นายสมศักด์ิ เวชแดง) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง  ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1/2560 

แผนการสอนท่ี 2 เร่ือง  ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ชื่อกลุม...........................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สมาชิกประกอบดวย 1..................................................................     

   2……………….………………………………………… 

   3………………………………………….......………...   

   4………………………..……………………….………. 

คําช้ีแจงใหผูสอนประเมินและ () ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม 

ที ่ รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัติ 

1 2 3 4 

1 มีการปรึกษากันกอนทํางานและคณะทํางาน     

2 มีการแบงหนาท่ีและทําตามหนาท่ีทุกคน     

3 นักเรียนสามารถดําเนินการทํากิจกรรมอยางถูกตองและเหมาะสม     

4 นักเรียนใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีในการปฏิบัติกิจกรรม     

5 นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุม     

6 นักเรียนมีความกระตือรือรนมีความคลองแคลวในการทํากิจกรรมกลุม     

7 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว     

8 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     

9 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จ

เปนทีม 

    

10 นักเรียนสามารถเรียนรูและเกิดองคความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีไดจากการ

เรียนรูแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จเปนทีมจนสามารถท่ีจะนําเสนอ

ไดอยางถูกตอง 

    

รวม     

คาเฉล่ีย     

รอยละ     

เกณฑการใหคะแนน ระดับ 1 = ควรปรับปรุง   ระดับ 2 = พอใช   ระดับ 3 = ดี   ระดับ 4 = ดีมาก 

      

ลงชื่อ.....................................ผูประเมิน 

      (นายสมศักดิ์   เวชแดง) 
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แบบประเมินแบบทดสอบยอยที่........................................... 

เรื่อง................................................................................................. 

ช่ือกลุม........................................................................................................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

คําชี้แจง - ใหนักเรียนตอบคําถามจากแบบทดสอบยอย 

 - นําคะแนนของสมาชิกในกลุมมารวมกันหารดวยจํานวนสมาชิกเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

ตอนที่ 1 

(ขอละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 

(9-10 

ดี 

(7-8) 

พอใช 

(5-6) 

ยังตองปรับปรงุ 

(ตํ่ากวา5) 

     

 

สมาชิกประกอบดวย 1.........................................ประธาน ได...........................คะแนน 

   2…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   3…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   4……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

   5……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

 

รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุม.......................................................................................คะแนน 

 

ลงช่ือผูประเมิน 

 

(นายสมศักด์ิ เวชแดง) 

..................../………..……../……………… 

  



 109 

ใบความรู 

ลักษณะภูมิอากาศและพชืพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

 

บัตรภาพ 

 

ภาพปาโปรง 
 

ภาพปาดงดิบ 

 

 

ภาพทุงหญา 

 

 

ภาพตนกระบองเพชร 
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ใบงานท่ี 

 2.1 ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
 

ตอนท่ี 1 คําชี้แจง ใหนักเรียนอานกรณีศึกษา แลวตอบคําถาม 

 ตะวัน ฟา ดิน และนํ้า เปดเว็บไซตดูสารคดีทองเที่ยวทวีปเอเชียดวยความเพลิดเพลิน และ

สนทนากันไปเรื่อย ๆ ตามรายการที่ดู 

 

 
 

ตะวัน : พวกเธอดูภาพปาไมชุดน้ีสิ เปนปาดงดิบ ตนไมหนาแนนลําตนสูงใหญ เหมือนทาง

ภาคใตของประเทศไทย 

ฟา : บริเวณน้ีตองมีอากาศรอนช้ืนฝนตกชุกตลอดป 

ดิน : จากคําบรรยายกลาววา บริเวณน้ีมีภูมิอากาศแบบปาดิบช้ืน ฝนตกชุกตลอดป 

พวกเธอลองทายดูซิวา ภูมิอากาศแบบน้ีจะอยูในประเทศไหน 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

 
 

ฟา : บริเวณดินแดนประเทศไทยและเพื่อนบานใกลเคียงนาจะมีภูมิอากาศแบบไหนนะ 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตะวัน : ประเทศทีม่ีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนมีประเทศใดบาง 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ดิน : ฉันเห็นภาพพายุนากลัวจังเลย ประเทศใดที่ไดรบัอิทธิพลจากพายุหมุนอยาง

รุนแรงบาง 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ดิน : ทําไมประเทศไทย ลาว กัมพูชา จงึไดรับอิทธิพลจากพายุหมนุนอยกวาฟลิปปนส 

และจีนละ 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

ตะวัน : ดูภาพทุงหญาสะวันนา แลวดูแหงแลงนะเธอ พวกเธอรูไหมวา ภูมิอากาศแบบทุง

หญา สะวันนาเปนอยางไร 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 112 

 
 

นํ้า : พวกเธอดูภาพทะเลทรายแลวรูสึกอยางไร 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

นํ้า : ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตอบอุนจะอยูในบรเิวณใดบาง 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ดิน : ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตรอน และกึ่งทะเลทรายเขตรอน จะอยูในบรเิวณใด 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตะวัน : พวกเธอรูไหมวา ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมทุรชายฝงตะวันตก จะมีลกัษณะ

อยางไร และพบในบริเวณใด 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

 
 

ตะวัน : พวกเธอดูภาพ ตนโอก สวนสม และสวนองุนพวกน้ีสิ ตามคําบรรยายเขาบอกวา

อยูในแถบเมดิเตอรเรเนียนในประเทศอิสราเอล เลบานอล ซเีรีย ตุรกี ตอนเหนือ

ของอิรัก อหิรานพวกเธอลองทายซิวา อากาศแบบเมดิเตอรเรเนียนเปนอยางไร 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตะวัน : ฉันอยากไปเที่ยวในบริเวณที่อากาศแบบหนาวช้ืนภาคพื้นทวีปจังเลย ภูมิอากาศเปน

อยางไรนะ 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตะวัน : มีใครอยากไปเที่ยวในเขตภูมิอากาศแบบทุนดราบางไหม 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    



 113 

 
 

นํ้า : ฉันเห็นภาพภูเขาสงู ที่ราบสูงของประเทศภูฏานสวยมาก อยากไปเที่ยวจงัเลย 

ฟา : ฉันจะบอกเธอวาอุณหภูมิของอากาศจะลดลงตามความสูงของพื้นที่มีความกด

อากาศ และปรมิาณกาซออกซเิจนลดลง ถาจะไปคงตองเตรยีมตัวอยางดีเชียวละ 

ตะวัน : พวกเราดูสารคดีทองเที่ยวทวีปเอเชียแลวพวกเราตัดสินใจไดแลวหรือยังวา ชอบ

ภูมิอากาศแบบใด แลวอยากไปเที่ยวประเทศใด 

นักเรียนตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2  คําชี้แจง ใหนักเรียนอธิบายลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ ตามหัวขอที่กําหนดในตาราง 

 

ลักษณะพืชพรรณ

ธรรมชาติ 
เขตภูมิภาค บริเวณท่ีพบ ประเภทของไม 

ปาเขตรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปาเขตอบอุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปาเขตมรสุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปาเขตเมดิเตอรเรเนียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุงหญาเขตอบอุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุงหญากึ่งทะเลทรายและ

ทะเลทรายเขตรอน 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

 

1. ปรีดาเลาใหเพื่อนฟงวาเขาไปเที่ยวและไดดูดอกกุหลาบพนัป บรเิวณที่สูงสุดของประเทศไทย

นักเรียนทราบหรือไมวา เขาไปเที่ยวจังหวัดใด 

ก.   เชียงใหม    

ข.  เลย 

ค.  เชียงราย   

ง. ตาก 

2. เพราะเหตุใดภาคกลางจึงเปนแหลงเพาะปลูกทีส่ําคัญของประเทศไทย 

ก. มีแมนํ้าไหลผานพื้นที่ราบขนาดใหญอยางทั่วถึง 

ข. มีลักษณะภูมิอากาศทีเ่หมาะสมตอการเพาะปลกู 

ค. มีทิวเขาเปนแนวกําแพงกันลมมรสุมทั้งสองดาน 

ง. มีความอุดมสมบรูณจากดินตะกอนแมนํ้าพัดพามาทับถม 

3. ขอใดแสดงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหมของไทยที่ปรากฏเดนชัด 

ก. การปลูกผลไมหลายชนิดในทางภาคตะวันออกของไทย 

ข. การมีนักทองเที่ยวมากในบริเวณชายฝงทะเลของภาคใต 

ค. การต้ังชุมชนของประชากรตางชาติในจังหวัดสมุทรสาคร 

ง. การสรางบานแบบตะวันตกในเมอืงของจังหวัด 

4. นายสมยศถามมิสเตอรคิทาโอะวา “คนญี่ปุนนิยมสรางบานทรงเต้ีย ทําดวยไม โครงสรางเรียบงาย”  

มิสเตอรคิทาโอะจะตอบวาอยางไร 

ก.  เพราะวัสดุกอสรางมีราคาแพง 

ข.  เพราะคนญี่ปุนชอบความเรียบงาย 

ค.  เพราะเกิดแผนดินไหวบอย 

ง.  เพราะมีปาไมอุดมสมบูรณมาก 

5. ประเทศของทวีปเอเชียในขอใดตอไปน้ีที่ต้ังอยูริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนทั้งหมด 

ก.  ซีเรีย  อิสราเอล  เลบานอน 

ข. จอรแดน  โอมาน  คูเวต 

ค.  เลบานอน  เยเมน  บาหเรน 

ง. อิสราเอล   อิรัก  กาตาร 
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6. คุณปูทินกรเดินทางไปเที่ยวตางประเทศ โดยซื้อรูปภาพทีม่ีสัตวอาศัยอยูในปาไผมาใหหลานชาย   

นักเรียนคิดคุณปูเดินทางไปเที่ยวที่ใด 

ก.  ประเทศรสัเซีย 

ข.  ประเทศตุรก ี

ค.  ประเทศจีน 

ง. ประเทศอินเดีย 

7. เพราะเหตุใดดินแดนของทวีปเอเชียที่ต้ังอยูในแนวละติจดูเดียวกันจึงมีอากาศแตกตางกัน 

ก.  มีลักษณะภูมิประเทศแตกตางกัน 

ข.  ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมไมเทากัน 

ค.  มีพืชพรรณธรรมชาติไมเหมือนกัน 

ง.  มีกระแสนํ้าในมหาสมทุรไหลผานตางกัน 

8.  เพราะเหตุใดประเทศอินเดียและประเทศไทยจึงสามารถปลูกขาวไดเหมือนกัน ทั้งที่พื้นที่ไมได

ติดตอกัน 

ก.  มีลักษณะภูมิอากาศแบบเดียวกัน 

ข.  มีแนวพื้นที่ติดตอกับทะเลเหมอืนกัน 

ค.   มีประชากรที่มพีิธีกรรมและนับถือศาสนาเหมือนกัน 

ง.   มีวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตที่เหมือนกัน 

9. ขอใดจัดเปนแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ก. การเก็บรักษาทรพัยากรไวเฉยๆ ไมใหใชหรือทําลาย 

ข. การรูจกัใชทรัพยากรอยางฉลาดและใหไดประโยชนสงูสุด 

ค. การกระจายการใชทรัพยากรอยางทั่วถึงทุกคน 

ง. การลดและเลกิใชทรัพยากรเพื่อใหคงอยูเทาเดิม 

10. ขอใดที่จัดเปนสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมของทวีปเอเชีย 

ก. การต้ังชุมชนรมิแมนํ้าคงคา ประเทศอินเดีย 

ข. แหลงเกษตรริมแมนํ้าไทกรสิ - ยูเฟรทสี 

ค. การพัฒนาอยางรวดเร็วของเมืองชางไห (เซี่ยงไฮ)  ประเทศจีน 

ง. ปาดิบอันอุดมสมบรูณบนเกาะบอรเนียว ประเทศอินโดนีเซีย 
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แบบทดสอบประจําแผนการเรียนรูท่ี 2 

 

1. ขอใดแสดงความสัมพันธของอาณาเขตของทวีปเอเชีย ไดถูกตอง 

ก. แหลมปไอ-จุดเหนือสุด 

ข. เกาะติ-จุดตะวันออกสุด 

ค. ทะเลอาหรับ-จุดตะวันตกสุด 

ง. คาบสมุทรมลายู-จุดตะวันออกสุด 

2. ทุกขอกลาวถึงทวีปเอเชียไดถูกตอง ยกเวนขอใด 

ก. มีเน้ือที่ครึ่งหน่ึงของพื้นที่โลก 

ข. เปนทวีปที่มีขนาดใหญทีสุ่ดของโลก 

ค. พื้นที่สวนใหญอยูเหนือเสนศูนยสูตร 

ง. เปนดินแดนตอเน่ืองกบัทวีปแอฟริกา 

3. ประเทศทีม่ีการทําอุตสาหกรรมขนาดใหญของทวีปเอเชียคือประเทศในกลุมใด 

ก. จีน  เกาหลีใต  ไตหวัน  ญี่ปุน 

ข. ญี่ปุน  เกาหลีใต  ไตหวัน  สิงคโปร 

ค. บาหเรน  ญี่ปุน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 

ง. ญี่ปุน  จอรเจีย  อิสราเอล  ซาอุดีอาระเบีย 

4. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียนของทวีปเอเชีย จะพบในบริเวณชายฝงของประเทศใด 

ก. จีน  ญี่ปุน เกาหล ี

ข. อิสราเอล ตุรกี  ญี่ปุน 

ค. มองโกเลีย  อิรกั  อิหราน 

ง. อิสราเอล  ซีเรีย  เลบานอน 

5. พืชพรรณธรรมชาติ ไมยาง ไมตะเคียน ไมแดง จะพบมากในบริเวณใดของทวีปเอเชีย 

ก. ภูมิอากาศแบบรอนช้ืน 

ข. ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืน 

ค. ภูมิอากาศแบบกึง่ช้ืนเขตรอน 

ง.  ภูมิอากาศแบบมรสมุเขตรอน 

6. เพราะเหตุใด ทวีปเอเชียจึงมีตนไมนานาพันธุ 

ก. ปามีความอุดมสมบรูณ 

ข. ทวีปเอเชียมีพื้นที่กวางใหญไพศาล 

ค. ความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศ 

ง. ความรวมมือกันอนุรักษพันธุสัตวปาของประเทศตาง ๆ 
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7. การเลี้ยงสัตวแบบเรรอน พบมากบริเวณใดของทวีปเอเชีย 

ก. ที่ราบลุมนํ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ข. ตอนเหนือของทวีปเอเชียและภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

ค. เขตมรสุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตอนใตของทวีป 

ง. ทุงหญาใจกลางของทวีปเอเชียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

8. เขตหมูเกาะภูเขาไฟ อยูบริเวณภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 

ก. เอเชียใต 

ข. เอเชียกลาง 

ค. เอเชียตะวันตก 

ง. เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

9. พื้นที่สวนใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีลักษณะอยางไร 

ก. เปนทีร่าบสูงสลบักบัทีร่าบลุมนํ้า 

ข. เปนทีร่าบ ทีร่าบลุมนํ้า และที่ราบชายฝงทะเล 

ค. เปนทีร่าบริมฝงทะเล ที่ราบสงูสลับกับภูเขาสูง 

ง. เปนเทือกเขาสลับกบัทีร่าบสูงทางตะวันตกและลาดเอียงตํ่าลงทางตะวันออก 

10. ลักษณะปาชายเลนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะพบที่ชายฝงของประเทศในกลุมใด

มากกวาที่อื่น 

ก. พมา  ลาว  กัมพูชา 

ข. มาเลเซีย  ไทย  ฟลิปปนส 

ค. อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ไทย 

ง.  อินโดนีเซีย  สิงคโปร  เวียดนาม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

รหัสวิชา ส 21103 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชยี   เวลา 6 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่องลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชยี  เวลา 2 ชั่วโมง 

วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ..................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู 

ส.5.1 1.  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส.5.2  1.  วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 

 2.  วิเคราะหความรวมมือของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 3.  สํารวจและอธิบายทําเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 4.  วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

2. ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ม.1/1 เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส 5.2 ม.1/1 วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยีสินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร สงัคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชียได 

2) วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรของทวีปเอเชียได 

3) วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมของเอเชียได 

 

4. สาระสาํคัญ 

ภูมิภาคในเอเชีย ประกอบไปดวย ประชากรหลายเช้ือชาติ และหลายชาติกลุมพันธุ นัก

มานุษยวิทยา ไดแบงกลุมชาติพันธุ ของประชากรออกเปน 3 กลุมใหญ ประกอบดวย กลุมคอเคซอยด 

กลุมนิกรอยด กลุมมองโกลอยด ในปจจุบันประชากรในเอเชียทุกภูมิภาค มีรูปราง หนาตา ที่แตกตาง
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ไปจากด้ังเดิม เน่ืองจากมีการผสมขามกลุมที่แตกตางกัน ลักษณะทางสังคมของทวีปเอเชียดวยเชนกัน 

ไดแก วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมตะวันตก จากความรวดเร็ว

และการแพรหลายของการคมนาคมขนสง และติดตอสื่อสาร ประชากรในทวีปเอเชีย มีการติดตอกัน

ภายในทวีป และติดตอกับผูอื่นนอกทวีปมากข้ึน เพื่อการทําธุรกิจทองเที่ยว และอื่น ๆ สงผลทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและ วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 

 

5. สาระการเรียนรู 

5.1 ความรู 

 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย 

 2) การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย 

 3) การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม 

5.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร 

 2) ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการคิดวิเคราะห 

   - ทักษะการคิดสังเคราะห 

 3) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  - กระบวนการปฏิบัติ 

  - กระบวนการทํางานกลุม 

 4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  - กระบวนการสืบคนขอมูล  

5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1)  มีวินัย  

 2)  ใฝเรียนรู  

 3)  มุงมั่นในการทํางาน 

 4) มีจิตสาธารณะ 

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการจัดการเรียนรวมโดยใชรปูแบบเอสทเีอดี ประกอบดวย 5 ข้ัน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 นําเขาสูบทเรียน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที ) 
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 1.1 ครูช้ีแจงวิธีการเรียนแนะนําทักษะพื้นฐานสําหรับการทํากิจกรรมกลุมระเบียบ

ของกลุมบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันนักเรียนแตละคน

ในกลุมสนใจการเรียนเพราะมีการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลภายหลังเรียนจบ 

 1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และอธิบายวิธีการทํากิจกรรมการทําใบ

งานและการศึกษาจากหนังสือเรียน ม. 1  

ขั้นท่ี 2  กิจกรรมการเรียน (ใชเวลาประมาณ 60 นาที) 

 2.1 การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งช้ัน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

  2.1.1 ครูนําภาพประชากรในทวีปเอเชีย เชน ผิวขาว ผิวดํา ผิวเหลือง มาให

นักเรียนดูแลวทายวากลุมประชากรดังกลาว คือ กลุมชาติพันธุใด 

  2.1.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับประชากร ชาติตาง ๆ ใน

ทวีปเอเชียซึ่งจะมีกลุมชาติพันธุตาง ๆ เชน กลุมคอเคซอยด กลุมนิกรอยด กลุมมองโกลอยด 

 2.2 การเรียนกลุมยอยและการฝกทักษะ (ใชเวลาประมาณ 50 นาที) 

  2.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน โดยคละกันระหวางนักเรียนเกง

ปานกลางออนต้ังช่ือกลุมเลือกประธานเลขานุการกลุม 

  2.2.2 ตัวแทนกลุมรับใบความรูเกี่ยวกับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของ

ทวีปเอเชียจากครูเทากับจํานวนในกลุม คือ 4 ชุด 

  2.2.3 แตละกลุมศึกษาเน้ือหาจากใบความรูในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู

นักเรียนแตละกลุมวาปฏิบัติกนัอยางไรพรอมใหขอเสนอแนะตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละ

กลุมนักเรียนที่เกงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมจนสมาชิกเขาใจดีทุกคน 

  2.2.4 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนที่หนาช้ันเรียน 

  2.2.5 ในการอภิปรายสรุปแตละกลุมตองสรุปใบความรูเรื่องประชากร สังคม 

และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย  

   - ประชากรในภาพน้ีอยูในภูมิภาคใด 

   - ประชากรในภาพน้ีอยูในประเทศใดบาง 

   - ประชากรกลุมน้ีมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนอยางไร 

  2.2.6 ครูสังเกตการนําเสนองานพรอมทั้งใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 3 ทําการทดสอบยอย (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 

 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยโดยทําเปนรายบุคคลในข้ันน้ีครูไมอนุญาตใหนักเรียน

ชวยเหลือกันหรือปรึกษากันในการทําแบบทดสอบยอย 

ขั้นท่ี 4 คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมที่ไดรับการยกยอง (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 

 4.1 ตรวจคําตอบของนักเรียนนําคะแนนที่แตละคนทําแบบทดสอบยอยแบบ

ประเมินกิจกรรมการทํางานกลุมใบงานการนําเสนอมารวมเปนคะแนนกลุม 
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 4.2 ใหคําชมเชยนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดและนําผลงานของกลุมติดไวที่ปายนิเทศ

หนาหองเรียน 

ขั้นท่ี 5 นําความรูไปใช (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับลักษณะประชากร สังคม และ

วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 

 

7. สื่อการเรยีนการสอน 

10) หนังสือเรียน ภูมิศาสตร  ม.1   

11) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.1 

12) บัตรภาพประชากรในทวีปเอเชีย 

13) ใบงานที่ 3.3 เรื่อง ลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 

 

8. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑที่ประเมินผล 

ดานความรู (K) 

นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร

สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชียได สามารถ

วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงประชากร 

ของทวีปเอเชียไดและวิเคราะห 

ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมของเอเชียได 

ตรวจใบงานที่ 

3.3 ตรวจแบบ

บันทึกการอาน 

 

- แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 

70 ผานเกณฑ 

ดานทักษะ (P) 

นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร 

สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชียได 

สังเกตพฤติกรรม

การทํางานราย

กลุม 

แบบประเมิน

พฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

นักเรียนมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการทํากิจกรรม และเปน

ผูที่มีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู 

สังเกตความ

กระตือรือรนใน

การเสาะ

แสวงหาความรูมี

ความรับผิดชอบ

มุงม่ันตั้งใจใน

การทํางาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 
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ความคิดเห็นของผูบริหาร 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

ผูอํานวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 

 

บันทึกผลหลังการสอน 

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

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

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

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

 

ปญหาและอุปสรรค

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

(นายสมศักด์ิ เวชแดง) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง  ลกัษณะประชากร สงัคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1/2560 

แผนการสอนท่ี 3 เร่ือง ลกัษณะประชากร สงัคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 

ชื่อกลุม...........................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สมาชิกประกอบดวย 1..................................................................     

   2……………….………………………………………… 

   3………………………………………….......………...   

   4………………………..……………………….………. 

คําช้ีแจงใหผูสอนประเมินและ () ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม 

ที ่ รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัติ 

1 2 3 4 

1 มีการปรึกษากันกอนทํางานและคณะทํางาน     

2 มีการแบงหนาท่ีและทําตามหนาท่ีทุกคน     

3 นักเรียนสามารถดําเนินการทํากิจกรรมอยางถูกตองและเหมาะสม     

4 นักเรียนใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีในการปฏิบัตกิิจกรรม     

5 นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุม     

6 นักเรียนมีความกระตือรือรนมีความคลองแคลวในการทํากิจกรรมกลุม     

7 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว     

8 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     

9 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จ

เปนทีม 

    

10 นักเรียนสามารถเรียนรูและเกิดองคความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีไดจากการ

เรียนรูแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จเปนทีมจนสามารถท่ีจะนําเสนอ

ไดอยางถูกตอง 

    

รวม     

คาเฉล่ีย     

รอยละ     

เกณฑการใหคะแนน  ระดับ 1 = ควรปรับปรุง   ระดับ 2 = พอใช   ระดับ 3 = ดี   ระดบั 4 = ดีมาก 

 

ลงชื่อ.....................................ผูประเมิน 

       (นายสมศักดิ ์  เวชแดง) 
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แบบประเมินแบบทดสอบยอยที่........................................... 

เรื่อง................................................................................................. 

ช่ือกลุม........................................................................................................ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

คําชี้แจง - ใหนักเรียนตอบคําถามจากแบบทดสอบยอย 

 - นําคะแนนของสมาชิกในกลุมมารวมกันหารดวยจํานวนสมาชิกเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

ตอนที่ 1 

(ขอละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 

(9-10 

ดี 

(7-8) 

พอใช 

(5-6) 

ยังตองปรับปรงุ 

(ตํ่ากวา5) 

     

 

สมาชิกประกอบดวย 1.........................................ประธาน ได...........................คะแนน 

   2…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   3…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   4……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

   5……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

 

รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุม.......................................................................................คะแนน 

 

ลงช่ือผูประเมิน 

 

(นายสมศักด์ิ เวชแดง) 

..................../………..……../……………… 
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ใบความรู 

 

บัตรภาพ 

 

ภาพประชากรกลุมคอเคซอยด 

  

 

ภาพประชากรกลุมมองโกลอยด 

  

 

ภาพประชากรกลุมนิกรอยด 
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ใบงาน 3.3 

ลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 

 

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนดูภาพตอไปน้ี แลวตอบคําถาม 

คําถาม 

 

 
ภาพที่ 1 

1. ประชากรในภาพน้ีอยูในภูมิภาคใด 

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

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

2. ประชากรในภาพน้ีอยูในประเทศใดบาง และเปนกลุมชาติพันธุใด 

…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ประชากรกลุมน้ีมีเอกลกัษณทางวัฒนธรรมเปนอยางไร 

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

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

 

ภาพที่ 2 

1. ประชากรในภาพน้ีอยูในภูมิภาคใด 

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

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

2. ประชากรในภาพน้ีอยูในประเทศใดบาง และเปนกลุมชาติพันธุใด 

…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ประชากรกลุมน้ีมีเอกลกัษณทางวัฒนธรรมเปนอยางไร 

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

......................................................................................... 
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ภาพที่ 3 

1. ประชากรในภาพน้ีอยูในภูมิภาคใด 

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

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

2. ประชากรในภาพน้ีอยูในประเทศใดบาง และเปนกลุมชาติพันธุใด 

…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ประชากรกลุมน้ีมีเอกลกัษณทางวัฒนธรรมเปนอยางไร 

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

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

ภาพที่ 4 

1. ประชากรในภาพน้ีอยูในภูมิภาคใด 

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

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

2. ประชากรในภาพน้ีอยูในประเทศใดบาง และเปนกลุมชาติพันธุใด 

…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ประชากรกลุมน้ีมีเอกลกัษณทางวัฒนธรรมเปนอยางไร 

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

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

ภาพที่ 5 

1. ประชากรในภาพน้ีอยูในภูมิภาคใด 

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

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

2. ประชากรในภาพน้ีอยูในประเทศใดบาง และเปนกลุมชาติพันธุใด 

…………………………………………………………………………… 

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

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

3. ประชากรกลุมน้ีมีเอกลกัษณทางวัฒนธรรมเปนอยางไร 

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

......................................................................................... 
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ตอนที่ 2 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. กลุมชาติพันธุของประชากรในทวีปเอเชียมีกลุมใดบาง และแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร 

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

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

2. บริเวณใดของทวีปเอเชียที่มปีระชากรอาศัยอยูอยางเบาบาง 

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

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

3. ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียทีม่ีประชากรมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 

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

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

4. บริเวณใดที่มปีระชากรอาศัยอยูหนาแนน เพราะเหตุใด (ยกตัวอยางประกอบ 1 บริเวณ) 

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

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

5. เพราะเหตุใด ประชากรในทวีปเอเชียบางประเทศจึงมกีารอพยพไปหางานทําในประเทศอื่น             

พรอมยกตัวอยางประกอบ 

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

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

6. การอพยพยายถ่ินไปทํางานในประเทศตางๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 

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

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

7. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชียที่โดดเดน ไดแกอะไรบาง 

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

................................................................................................................................................................ 
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 แบบทดสอบประจําแผนการเรียนรูท่ี 3 

  

1. ประชากรในภาพน้ี จัดอยูในกลุมใด 

ก. กลุมนิกรอยด 

ข. กลุมคอเคซอยด 

ค. กลุมมองโกลอยด 

ง. กลุมเมลานีซอยด 

2. ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชียและในโลก 

ก. เอเชียใต 

ข. เอเชียกลาง 

ค. เอเชียตะวันออก 

ง. เอเชียตะวันตก 

3. ขอความที่บรรยายลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาค  เอเชียใต ขอใดถูกตอง 

ก. ที่ราบสูงเดคานเปนบริเวณที่มีฝนตกชุก 

ข. เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอรเรสต 

ค. ที่ราบลุมแมนํ้าสินธุเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศบังกลาเทศ 

ง. ทางตะวันออกเฉียงใตมีหมูเกาะสําคัญ คือ หมูเกาะมัลดีฟสของประเทศอินเดีย 

4. ขอความเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียกลาง ขอใดถูกตองที่สุด 

ก. เอเชียกลางมีความกาวหนากวาภูมิภาคอื่น 

ข. อุตสาหกรรมสําคัญ คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปโตรเคมี 

ค. เปนแหลงผลิตภัณฑการประมงที่มีช่ือเสียงประเภท ไขปลาคารเวียร 

ง. เลี้ยงสัตวไดนอย เน่ืองจากพื้นที่แหงแลงไมมี พืชพรรณธรรมชาติเปนอาหารสัตว 

5. ประชากรสวนใหญในภูมิภาคเอเชียใตนับถือศาสนาใด 

ก. ศาสนาเชน 

ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. พระพุทธศาสนา 

ง. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
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6. ประเทศในทวีปเอเชียที่จับสัตวนํ้าไดมากที่สุดในโลก 

ก. จีน 

ข. ญี่ปุน 

ค. เกาหลี 

ง. มาเลเซีย 

7. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

ก. ไทย  มาเลเซีย ลาว 

ข. อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน 

ค. ลาว กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน 

ง. เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา 

8. ขอความเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เอเชียกลาง ขอใดถูกตองทีสุ่ด 

ก. เอเชียกลางมีความกาวหนากวาภูมิภาคอื่น 

ข. อุตสาหกรรมสําคัญ คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปโตรเคมี 

ค. เปนแหลงผลิตภัณฑการประมงที่มีช่ือเสียงประเภท ไขปลาคารเวียร 

ง. เลี้ยงสัตวไดนอย เน่ืองจากพื้นที่แหงแลงไมมี พืชพรรณธรรมชาติเปนอาหารสัตว 

9. อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต คืออะไร 

ก. อุตสาหกรรมปาไม 

ข. อุตสาหกรรมนํ้ามัน 

ค. อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ง. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

10. ที่ราบสูงทิเบตและที่ราบสูงยูนนานอยูในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 

ก. ภูมิภาคเอเชีย 

ข. ภูมิภาคเอเชียกลาง 

ค. ภูมิภาคเอเชียตะวันตก 

ง. ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

รหัสวิชา ส 21103 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เวลา 6 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่องภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เวลา 2 ชั่วโมง 

วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ..................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู 

ส.5.1 1.  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส.5.2  1.  วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 

 2.  วิเคราะหความรวมมือของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 3.  สํารวจและอธิบายทําเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 4.  วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

2. ตัวชี้วัด 

ส.5.1 ม.1 เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

1) เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการศึกษาขอมูลทําเลที่ต้ัง และลักษณะภูมิประเทศของ

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได 

2) วิเคราะหความแตกตางของภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

4. สาระสาํคัญ 

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เปนหมูเกาะ ประกอบดวยอประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

ปาปวนิวกินีและหมูเกาะอื่น ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟก ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญที่สุด 

ประชากรมากที่สุด แตพื้นที่สวนใหญแหงแลง นิวซีแลนด ประกอบไปดวยหมูเกาะสําคัญ 2 เกาะ คือ 

เกาะเหนือและเกาะใต พื้นที่มีความสมบูรณ ปาปวนิวกินี เปนประเทศที่เปนหมูเกาะ เกาะใหญที่สุด
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คือ เกาะนิวกินี ติดตอกับดินแดนของประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย คือ เกษตรกรรม  

 

5. สาระการเรียนรู  

5.1 ความรู 

 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย 

5.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร 

 2) ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการคิดวิเคราะห 

   - ทักษะการคิดสังเคราะห 

 3) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  - กระบวนการปฏิบัติ 

  - กระบวนการทํางานกลุม 

 4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  - กระบวนการสืบคนขอมูล  

5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1)  มีวินัย  

 2)  ใฝเรียนรู  

 3)  มุงมั่นในการทํางาน 

 4) มีจิตสาธารณะ 

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการจัดการเรียนรวมโดยใชรปูแบบเอสทเีอดี ประกอบดวย 5 ข้ัน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 นําเขาสูบทเรียน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 1.1 ครูช้ีแจงวิธีการเรียนแนะนําทักษะพื้นฐานสําหรับการทํากิจกรรมกลุมระเบียบ

ของกลุมบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันนักเรียนแตละคน

ในกลุมสนใจการเรียนเพราะมีการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลภายหลังเรียนจบ 

 1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และอธิบายวิธีการทํากิจกรรมการทําใบ

งานและการศึกษาจากหนังสือเรียน ม. 1  
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ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียน(ใชเวลาประมาณ 60 นาที) 

 2.1 การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งช้ัน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) ใหนักเรียน

ดูรูปภาพเกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลยีและโอเชียสนทนา ซักถามวา 

นักเรียนวาเคยเห็นแผนที่ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียหรือไม เคยเห็นจากที่ไหน เปนอยางไร(ใช

เวลาประมาณ 10 นาที) 

 2.2 การเรียนกลุมยอยและการฝกทักษะ (ใชเวลาประมาณ 50 นาที) 

  2.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คนโดยคละกันระหวางนักเรียนเกง

ปานกลางออนต้ังช่ือกลุมเลือกประธานเลขานุการกลุม 

  2.2.2 ตัวแทนกลุมรับใบความรูเกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของ

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียจากครูเทากับจํานวนในกลุม คือ 4 ชุด 

  2.2.3 แตละกลุมศึกษาเน้ือหาจากใบความรูในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู

นักเรียนแตละกลุมวาปฏิบัติกนัอยางไรพรอมใหขอเสนอแนะตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละ

กลุมนักเรียนที่เกงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมจนสมาชิกเขาใจดีทุกคน 

  2.2.4 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนที่หนาช้ัน

เรียน    

  2.2.5 ในการอภิปรายสรุปแตละกลุมตองสรุปใบความรูเรื่องแผนที่ที่แสดง

ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชีย 

   - ดูแผนที่และอธิบายใหเพื่อฟงวาหมายเลขในแผนที่ที่ไดรับมอบหมาย

เปนประเทศอะไร มีลักษณะภูมิประเทศอยางไร 

   - ใหนักเรียนวิเคราะหภาพและอภิปรายหนาหอง 

   - ใหนักเรียนบอกช่ือประเทศในภูมิภาคที่ไดรับมอบหมายหนาหองเรียน 

  2.2.6 ครูสังเกตการนําเสนองานพรอมทั้งใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 3 ทําการทดสอบยอย (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 

 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเรื่องลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณของทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียโดยทําเปนรายบุคคลในข้ันน้ีครูไมอนุญาตใหนักเรียนชวยเหลือกันหรือปรึกษากันในการทํา

แบบทดสอบยอย 

ขั้นท่ี 4 คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมที่ไดรับการยกยอง (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 

 4.1 ตรวจคําตอบของนักเรียนนําคะแนนที่แตละคนทําแบบทดสอบยอยแบบ

ประเมินกิจกรรมการทํางานกลุมใบงานการนําเสนอมารวมเปนคะแนนกลุม 

 4.2 ใหคําชมเชยนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดและนําผลงานของกลุมติดไวที่ปายนิเทศ

หนาหองเรียน 
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ขั้นท่ี 5 นําความรูไปใช (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความสําคัญของลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณของทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียโดยใช แผนที่ และมอบหมายใหนักเรียนทําแผนที่ของทวีปออสเตรเลียและ        

โอเชียเปนการบาน 
 

7. สื่อการเรยีนการสอน 

1) หนังสือเรียน ภูมิศาสตร  ม.1   

2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.1 

3) แผนทีท่วีปออสเตรเลียและโอเชีย 

4) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมลิักษณของทวีปออสเตรเลียและโอเชีย 
 

8. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑที่ประเมินผล 

ดานความรู (K) 

นักเรียนสามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายและ

แตกตางกันในภูมิภาคทวีปออสเตรเลียและโอเชียได 

ตรวจใบงาน 

แบบทดสอบความรู 

 

แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 

70 ผานเกณฑ 

ดานทักษะ (P) 

นักเรียนสามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรใน

การศึกษาขอมูลทําเลที่ตั้ง และลักษณะภูมิ

ประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียได 

และวิเคราะหความแตกตางของภูมิประเทศใน

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียได 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

แบบประเมิน

พฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

นักเรียนมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการทํากิจกรรม 

และเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการเสาะ

แสวงหาความรู 

สังเกตความกระตือรือรน

ในการเสาะแสวงหา

ความรูมีความรับผิดชอบ

มุงม่ันตั้งใจในการทํางาน

แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 

ความคิดเห็นของผูบริหาร 

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

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

ลงช่ือ................................................ 

ผูอํานวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
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บันทึกผลหลังการสอน 

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

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

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

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

 

ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

(นายสมศักด์ิ เวชแดง) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

  



 137 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง  ลกัษณะทั่วไปและภูมิลกัษณของทวีปออสเตรเลียและโอเชีย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1/2560 

แผนการสอนท่ี 4 เร่ือง ลกัษณะทั่วไปและภูมิลกัษณของทวีปออสเตรเลียและโอเชีย 

ชื่อกลุม...........................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สมาชิกประกอบดวย 1..................................................................     

   2……………….………………………………………… 

   3………………………………………….......………...   

   4………………………..……………………….………. 

คําช้ีแจงใหผูสอนประเมินและ () ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม 

ที ่ รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัติ 

1 2 3 4 

1 มีการปรึกษากันกอนทํางานและคณะทํางาน     

2 มีการแบงหนาท่ีและทําตามหนาท่ีทุกคน     

3 นักเรียนสามารถดําเนินการทํากิจกรรมอยางถูกตองและเหมาะสม     

4 นักเรียนใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีในการปฏิบัติกิจกรรม     

5 นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุม     

6 นักเรียนมีความกระตือรือรนมีความคลองแคลวในการทํากิจกรรมกลุม     

7 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว     

8 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     

9 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จ

เปนทีม 

    

10 นักเรียนสามารถเรียนรูและเกิดองคความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีไดจากการ

เรียนรูแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จเปนทีมจนสามารถท่ีจะนําเสนอ

ไดอยางถูกตอง 

    

รวม     

คาเฉล่ีย     

รอยละ     

เกณฑการใหคะแนน ระดับ 1 = ควรปรับปรุง   ระดับ 2 = พอใช   ระดับ 3 = ดี   ระดบั 4 = ดีมาก 

      

ลงชื่อ.......................................ผูประเมิน 

       (นายสมศักดิ ์  เวชแดง) 
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แบบประเมินแบบทดสอบยอยที่........................................... 

เรื่อง................................................................................................. 

ช่ือกลุม........................................................................................................ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

คําชี้แจง - ใหนักเรียนตอบคําถามจากแบบทดสอบยอย 

 - นําคะแนนของสมาชิกในกลุมมารวมกันหารดวยจํานวนสมาชิกเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

ตอนที่ 1 

(ขอละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 

(9-10 

ดี 

(7-8) 

พอใช 

(5-6) 

ยังตองปรับปรงุ 

(ตํ่ากวา5) 

     

 

สมาชิกประกอบดวย 1.........................................ประธาน ได...........................คะแนน 

   2…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   3…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   4……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

   5……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

 

รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุม.......................................................................................คะแนน 

 

ลงช่ือผูประเมิน 

 

(นายสมศักด์ิ  เวชแดง) 

..................../……………………../……………… 

 

 

 

  



 139 

ใบความรู 
แผนท่ีทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
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บัตรภาพ 

 

  
 

ภาพโอเปราเฮาส 

 

 

ภาพเขาอูลูร ู

  
 

ภาพจิงโจ 

 

 

ภาพนกกีวี 

  
 

ภาพชนเผาอะบอริจิน 

 

ภาพชนเผาเมาร ี
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ใบงานท่ี 4 

 4.1 ลักษณะท่ัวไปและภูมิลักษณของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนบอกช่ือตามหมายเลขในแผนที่ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 
 

 1.   6.   

 2.   7.   

 3.   8.   

 4.   9.   

 5.   10.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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ตอนท่ี 2     คําชี้แจง ใหนักเรียนวิเคราะหภาพ แลวตอบคําถาม 

 

1. 

 
 

ภาพน้ีนาจะพบไดในบริเวณใดของทวีป

ออสเตรเลีย 

 

2. 

  
 

ภาพน้ีนาจะพบไดในบริเวณใดของทวีป

ออสเตรเลีย 

 

3. 

 
 

ภาพน้ีนาจะพบไดในบริเวณใด 

ของทวีปออสเตรเลีย 

4. 

  
 

ภาพน้ีนาจะพบไดในบริเวณใด 

ของทวีปออสเตรเลีย และมีลักษณะอยางไร 
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ตอนท่ี 3     คําชี้แจง ใหนักเรียนวิเคราะหลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ตามประเด็นที่กําหนด 

 

1. ทวีปออสเตรเลียมีลกัษณะภูมิประเทศเดน ๆ 

อยางไรบาง 

2. ลักษณะภูมิประเทศของประเทศทีเ่ปน

แผนดินใหญกับประเทศทีเ่ปนหมูเกาะ มี

ความแตกตางกันอยางไร 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ประเทศออสเตรเลียต้ังอยูในมหาสมุทร แต

ทําไมถึงมลีักษณะภูมิอากาศแบบทะเลทราย 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

 

1. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมลีักษณะอยางไร 

ก. เปนดินแดนต้ังอยูตอเน่ืองกับข้ัวโลกเหนือ 

ข. เปนหมูเกาะและเกาะที่ต้ังอยูในมหาสมทุรแปซิฟก 

ค. เปนผืนแผนดินที่เช่ือมตอกับทวีปอเมริกาใต 

ง. เปนดินแดนที่ต้ังอยูทางซีกโลกเหนือ 

2. “เกรตแบรริเออรรีฟ”  มีความหมายตรงกบัขอใด 

ก. ช่ือหมูเกาะในมหาสมทุรอินเดีย 

ข. แนวเทือกเขาที่ยาวทีสุ่ดของทวีป 

ค. แนวปะการังขนาดใหญที่สุดของโลก 

ง. ทะเลสาบขนาดใหญของทวีป 

3. ขอใดกลาวถึงลักษณะภูมิประเทศของหมูเกาะในมหาสมทุรแปซิฟกกําเนิดไดถูกตอง 

ก. เกิดจากการกัดเซาะของคลื่น                                    

ข. เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ 

ค. เกิดจากการพังทลายของธารนํ้าแข็ง                         

ง. เกิดจากการทับถมของตะกอน 

4. ขอใดกลาวเกี่ยวกับภูมปิระเทศของประเทศนิวซีแลนด ไม ถูกตอง 

ก. ยอดเขาที่มีความสงูทีสุ่ดในทวีปอยูในเกาะใต  

ข. ดานตะวันตกของเกาะเหนือเปนเขตภูเขาไฟ  

ค. แนวเทือกเขาที่เกาะใตเปนเขตทีม่ีฝนตกชุกตลอดป 

ง. เกาะใตมีแนวเทือกเขาดานตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. ถาเดินทางจากข้ัวโลกใตข้ึนมาทางเหนือมายังทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียจะถึงประเทศใดเปน

ประเทศแรก  

ก. ปาปวนิวกินี  

ข. ตูวาล ู 

ค. ซามัว  

ง. นิวซีแลนด 
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6. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดครอบคลมุพื้นทีป่ระมาณครึ่งหน่ึงของประเทศออสเตรเลีย  

ก. เทือกเขาสงู 

ข. ที่ราบลุมแมนา  

   ค. ที่ราบชายฝงทะเล  

ง. ที่ราบสงูและทะเลทราย 

7. นิวซีแลนดเปนหมูเกาะในมหาสมุทรใด 

ก. แปซิฟก 

ข. อินเดีย 

ค. แอตแลนติก 

ง. อารกติก 

8. เกรตแบริเออรรีพ คืออะไร  

ก. หมูเกาะในมหาสมทุรแปซิฟก  

ข. เทือกเขาทีเ่ปนอาณาเขตของประเทศ  

   ค. แนวเกาะปะการงัขนาดใหญที่สุดในโลก  

ง. ทะเลทรายที่มีขนาดใหญทีสุ่ดในออสเตรเลีย 

9. ขอใดกลาวเกี่ยวกับทาเลที่ต้ังและขนาดของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได ถูกตองที่สุด  

ก. มีพื้นที่อยูในซกีโลกใตทั้งหมด  

ข. มีอาณาเขตติดตอกับทวีปยุโรป  

   ค. เปนทวีปทีม่ีขนาดเลก็ทีสุ่ด  

ง. ประกอบดวยประเทศที่มเีน้ือที่ใกลเคียงกัน 

10. โอเชียเนียหมายถึงดินแดนในขอใด 

ก. ดินแดนในทวีปออสเตรเลีย 

ข. ดินแดนในมหาสมุทรอินเดีย 

ค. ดินแดนในมหาสมุทรแปซิฟก 

ง. ดินแดนในทะเลทั้งหมด 
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แบบทดสอบประจําแผนการเรียนรูท่ี 4 

 

1. ขอใดกลาวเกี่ยวกับทําเลที่ต้ังและขนาดของทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนียไดถูกตองทีสุ่ด 

  ก. เปนทวีปที่มีขนาดเล็กทีสุ่ด 

  ข. มีพื้นที่อยูในซกีโลกใตทั้งหมด 

  ค. มีอาณาเขตติดตอกับทวีปยุโรป 

  ง. ประกอบดวยประเทศที่มเีน้ือที่ใกลเคียงกัน 

2. ถาเดินทางจากข้ัวโลกใตข้ึนมาทางเหนือมายังทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนียจะถึงประเทศใดเปน

ประเทศแรก 

  ก. ตูวาล ู

  ข. ซามัว 

  ค. นิวซีแลนด 

  ง. ปาปวนิวกินี 

3. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดครอบคลมุพื้นทีป่ระมาณครึ่งหน่ึงของประเทศออสเตรเลีย 

  ก. เทือกเขาสงู 

  ข. ที่ราบลุมแมนํ้า 

  ค. ที่ราบชายฝงทะเล 

  ง. ที่ราบสูงและทะเลทราย 

4. บริเวณใดของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเปนแหลงเกษตรกรรมแบบเมืองรอนไดดี 

  ก. ที่ราบชายฝงอาวคารเพนแทเรีย 

  ข. บริเวณตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย 

  ค. ที่ราบชายฝงตอนใตของประเทศออสเตรเลีย 

  ง. บริเวณเกาะเหนือและเกาะใตของนิวซีแลนด 

5. เกรตแบรรเิออรรีฟ คืออะไร 

  ก. หมูเกาะในมหาสมทุรแปซิฟก 

  ข. แนวปะการังขนาดใหญทีสุ่ดในโลก 

  ค. เทือกเขาที่เปนอาณาเขตของประเทศ                       

      ง. ทะเลทรายที่มีขนาดใหญทีสุ่ดในออสเตรเลีย 
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6. คณะนักทองเที่ยวคณะหน่ึงเดินทางไปยังตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย พวกเขาจะพบกับ

ลักษณะภูมิอากาศแบบใด 

  ก. เทือกเขาสงูชัน 

  ข. ทะเลทรายที่แหงแลง 

  ค. ปาดิบอันอุดมสมบูรณ 

  ง. ที่ราบลุมแมนํ้าขนาดใหญ 

7. ทําไมบรเิวณดานตะวันตกและตอนกลางของประเทศออสเตรเลยีจงึมีความแหงแลง 

  ก. เพราะอยูใกลเสนศูนยสูตร 

  ข. เพราะมีพื้นทีท่ะเลทรายกวางใหญ 

  ค. เพราะมีเทอืกเขาบังลมฝนที่พัดผาน 

  ง. เพราะอยูหางไกลทะเลและมหาสมุทร 

8. ขอใดกลาวถึงลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียไดถูกตองทีสุ่ด 

  ก. ทางตอนเหนือของทวีปมีอากาศรอนช้ืน 

  ข. ลักษณะภูมิอากาศสวนใหญเปนแบบทุนดรา 

  ค. มีอากาศรอนและฝนตกชุกทางตอนใตของทวีป 

  ง. บริเวณหมูเกาะขนาดเลก็มีอากาศหนาวเย็นตลอดป 

9. ทําไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสงัคมและวัฒนธรรมในบริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศออสเตรเลียมากกวาบรเิวณอื่น 

  ก. เพราะมีประชากรหลายเผาพันธุ 

  ข. เพราะความเจริญทางดานเทคโนโลยี 

  ค. เพราะสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลง 

  ง. เพราะมีประชากรจากที่ตางๆ เขาไปอาศัยอยูมาก 

10.  ขอใดแสดงถึงสัตวปาที่เปนสญัลกัษณของประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียไดสัมพันธกัน 

  ก. จิงโจ – ตองกา 

  ข. หมีโคอาลา –ฟจ ิ

  ค. นกกีวี – นิวซีแลนด 

      ง. สุนัขปาดิงโก – ปาเลา 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

รหัสวิชา ส 21103 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เวลา 6 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่องภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติ  

 ของทวีปออสเตรเลียและโอเชยีเนีย       เวลา 2 ชั่วโมง 

วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ..................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู 

ส.5.1 1.  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส.5.2  1.  วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 

 2.  วิเคราะหความรวมมือของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 3.  สํารวจและอธิบายทําเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 4.  วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

2. ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ม.1/1 เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ

โอเชียเนีย 

  

3. จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายลักษณะของภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได 

2) วิเคราะหอิทธิพลของภูมิอากาศที่มีผลตอพืชพรรณธรรมชาติและการดําเนินชีวิตของ

ประชากรได 

 

4. สาระสาํคัญ 

แผนดินใหญของออสเตรเลียมีขนาดใหญ จึงมีลักษณะภูมิอากาศ หลายแบบแตหมูเกาะอื่น ๆ 

ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนมากน้ัน มีลักษณะภูมิอากาศหลักเพียง 2 แบบใหญ ๆ คือ เขต

ภูมิอากาศอบอุนและเขตรอนช้ืน ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ไดแก ภูมิอากาศแบบ
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ทะเลทรายเขตรอนลกัษณะ ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายเขตรอน ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืน ภูมิอากาศ

แบบภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน ภูมิอากาศแบบสะวันนา 

ภูมิอากาศแบบรอนช้ืนปาดิบช้ืน ภูมิอากาศแบบที่สูง  

 

5. สาระการเรียนรู 

5.1 ความรู 

 1) อธิบายลักษณะของภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและ                  

โอเชียเนียได  

 2) วิเคราะหอิทธิพลของภูมิอากาศที่มีผลตอพืชพรรณธรรมชาติและการดําเนินชีวิตของ

ประชากร 

5.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร 

 2) ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการคิดวิเคราะห 

   - ทักษะการคิดสังเคราะห 

 3) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  - กระบวนการปฏิบัติ 

  - กระบวนการทํางานกลุม 

 4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  - กระบวนการสืบคนขอมูล  

5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1)  มีวินัย  

 2)  ใฝเรียนรู  

 3)  มุงมั่นในการทํางาน 

 4) มีจิตสาธารณะ 

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการจัดการเรียนรวมโดยใชรปูแบบเอสทเีอดี ประกอบดวย 5 ข้ัน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 นําเขาสูบทเรียน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 1.1  ครูช้ีแจงวิธีการเรียนแนะนําทักษะพื้นฐานสําหรับการทํากิจกรรมกลุมระเบียบ

ของกลุมบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันนักเรียนแตละคน

ในกลุมสนใจการเรียนเพราะมีการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลภายหลังเรียนจบ 
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 1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และอธิบายวิธีการทํากิจกรรมการทําใบ

งานและการศึกษาจากหนังสือเรียน ม. 1 

ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียน(ใชเวลาประมาณ 60 นาที) 

 2.1 การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งช้ัน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

  2.1.1 ครูนําภาพพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เชน 

ปาโปรง ภูเขา สภาพอากาศ ตนไม เปนตน มาใหนักเรียนดูและวิเคราะห และอธิบายวา ภาพดังกลาว

น้ันจะอยูในบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบใด  

  2.1.2 ครูอธิบายเช่ือมโยงใหนักเรียนเขาใจวา ภูมิอากาศจะมีความสัมพันธกับ

พืชพรรณธรรมชาติอยางไร 

 2.2 การเรียนกลุมยอยและการฝกทักษะ (ใชเวลาประมาณ 50 นาที) 

  2.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คนโดยคละกันระหวางนักเรียนเกง

ปานกลางออนต้ังช่ือกลุมเลือกประธานเลขานุการกลุม 

  2.2.2 ตัวแทนกลุมรับใบความรูเกี่ยวกับ ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ

ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียจากครูเทากับจํานวนในกลุม คือ 4 ชุด 

  2.2.3 แตละกลุมศึกษาเน้ือหาจากใบความรูในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู

นักเรียนแตละกลุมวาปฏิบัติกนัอยางไรพรอมใหขอเสนอแนะตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละ

กลุมนักเรียนที่เกงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมจนสมาชิกเขาใจดีทุกคน 

  2.2.4 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนที่หนาช้ัน

เรียน 

  2.2.5 ในการอภิปรายสรุปแตละกลุมตองสรุปใบความรู เรื่อง ภูมิอากาศและ

พืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

   - ภาพที่เห็นมีลักษณะเชนไร 

   - ลักษณะภูมิอากาศเปนอยางไร 

   - พืชพรรณธรรมชาติเปนอยางไร 

   - ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติมีความสัมพันธกันอยางไร 

  2.2.6 ครูสังเกตการนําเสนองานพรอมทั้งใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 3 ทําการทดสอบยอย (ใชเวลาประมาณ 20 นาที ) 

 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยโดยทําเปนรายบุคคลในข้ันน้ีครูไมอนุญาตใหนักเรียน

ชวยเหลือกันหรือปรึกษากันในการทําแบบทดสอบยอย 

ขั้นท่ี 4 คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมที่ไดรับการยกยอง (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 
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 4.1 ตรวจคําตอบของนักเรียนนําคะแนนที่แตละคนทําแบบทดสอบยอยแบบ

ประเมินกิจกรรมการทํางานกลุมใบงานการนําเสนอมารวมเปนคะแนนกลุม 

 4.2 ใหคําชมเชยนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดและนําผลงานของกลุมติดไวที่ปายนิเทศ

หนาหองเรียน 

ขั้นท่ี 5 นําความรูไปใช(ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความสัมพันธระหวางภูมิอากาศกับพืชพรรณ

ธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 5.2 ครูมอบหมายใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่สําคัญของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เพื่อทํากิจกรรมในช่ัวโมงเรียนถัดไป 

 

7. สื่อการเรยีนการสอน 

1) หนังสือเรียน ภูมิศาสตร  ม.1   

2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.1 

3) บัตรภาพพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

4) ใบงานที่ 4.2 เรื่อง ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

8. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑที่ประเมินผล 

ดานความรู (K) นักเรียน 

อธิบายลักษณะอธิบายลักษณะของภูมิอากาศ

และพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย 

และโอเชียเนียได และวิเคราะหอิทธิพลของ

ภูมิอากาศที่มีผลตอพืชพรรณธรรมชาติและการ

ดําเนินชีวิตของประชากรได 

ตรวจใบงานที่ 4.2 

แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ทํางานรายบุคคล 

- แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 

70 ผานเกณฑ 

ดานทักษะ (P) 

นักเรียนรวมกันสรุปความสัมพันธระหวาง

ภูมิอากาศกับพืชพรรณธรรมชาติของทวีป 

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และสามารถสืบคน

ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมที่สําคัญของทวีปออสเตรเลียและ

โอเชียเนียได 

สังเกตพฤติกรรม

การทํางานราย

กลุม 

แบบประเมิน

พฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 



 152 

ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑที่ประเมินผล 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

นักเรียนมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการทํากิจกรรม 

และเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการเสาะ

แสวงหาความรู 

สังเกตความ

กระตือรือรนใน

การเสาะแสวงหา

ความรูมีความ

รับผิดชอบมุงม่ัน

ตั้งใจในการทํางาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 

 

ความคิดเห็นของผูบริหาร 

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

(                                   ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 

บันทึกผลหลังการสอน 

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

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

ปญหาและอุปสรรค

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

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

อเสนอแนะและแนวทางแกไข

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

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

(นายสมศักด์ิ  เวชแดง) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2560 

แผนการสอนท่ี 5 เร่ือง ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ชื่อกลุม...........................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สมาชิกประกอบดวย 1..................................................................     

   2……………….………………………………………… 

   3………………………………………….......………...   

   4………………………..……………………….………. 

คําช้ีแจง ใหผูสอนประเมินและ () ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม 

ที ่ รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัติ 

1 2 3 4 

1 มีการปรึกษากันกอนทํางานและคณะทํางาน     

2 มีการแบงหนาท่ีและทําตามหนาท่ีทุกคน     

3 นักเรียนสามารถดําเนินการทํากิจกรรมอยางถูกตองและเหมาะสม     

4 นักเรียนใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีในการปฏิบัติกิจกรรม     

5 นักเรียนมีการยอมรับความคิดเหน็ของเพ่ือนในกลุม     

6 นักเรียนมีความกระตือรือรนมีความคลองแคลวในการทํากิจกรรมกลุม     

7 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว     

8 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     

9 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จ

เปนทีม 

    

10 นักเรียนสามารถเรียนรูและเกิดองคความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีไดจากการ

เรียนรูแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จเปนทีมจนสามารถท่ีจะนําเสนอ

ไดอยางถูกตอง 

    

รวม     

คาเฉล่ีย     

รอยละ     

เกณฑการใหคะแนน ระดับ 1 = ควรปรับปรุง   ระดับ 2 = พอใช   ระดบั 3 = ดี   ระดับ 4 = ดีมาก 

 

ลงชื่อ...................................ผูประเมิน 

       (นายสมศักดิ ์  เวชแดง) 
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แบบประเมินแบบทดสอบยอยที่........................................... 

เรื่อง................................................................................................. 

ช่ือกลุม........................................................................................................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

คําชี้แจง 

- ใหนักเรียนตอบคําถามจากแบบทดสอบยอย 

- นําคะแนนของสมาชิกในกลุมมารวมกันหารดวยจํานวนสมาชิกเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

ตอนที่ 1 

(ขอละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 

(9-10 

ดี 

(7-8) 

พอใช 

(5-6) 

ยังตองปรับปรงุ 

(ตํ่ากวา5) 

     

 

สมาชิกประกอบดวย 1.........................................ประธาน ได...........................คะแนน 

   2…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   3…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   4……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

   5……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

 

รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุม.......................................................................................คะแนน 

 

ลงช่ือผูประเมิน 

 

(นายสมศักด์ิ เวชแดง) 

..................../………..……../……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155 

บัตรภาพ 
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ใบงานที ่5 

ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาต ิของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนความสมัพันธระหวางภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติตามที่กําหนด 

 

เขตภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 

และอุณหภูมิ 
บริเวณ ลักษณะพืชพรรณ 

1. แบบทะเลทรายเขต

รอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบกึ่งทะเลทราย

เขตรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แบบอบอุนช้ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แบบภาคพื้นสมทุร

ชายฝงตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แบบเมดิเตอรเรเนียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. แบบสะวันนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบรอนช้ืนปาดิบช้ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. แบบทีสู่ง  
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แบบทดสอบกอนเรียน 

 

1. นักทองเที่ยวกลุมหน่ึงไดเดินทางไปยังบริเวณดานตะวันออกของออสเตรเลีย นักเรียนคิดวาจะพบ

ลักษณะภูมิประเทศแบบใด 

 ก. ปาไมที่อุดมสมบูรณ         ข. แนวเทือกเขาสงู 

 ค. ที่ราบลุมแมนํ้า      ง. ทะเลทรายขนาดใหญ 

2. พื้นที่ในขอใดที่สามารถปลกูองุน สม และมะกอกไดผลดี 

ก. พื้นที่ที่มีภูมอิากาศแบบปาดิบช้ืน   

ข. พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบมรสมุ 

ค. พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบสะวันนา  

  ง. พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 

3. ทําเลที่ต้ังของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีผลตอทรัพยากรธรรมชาติในขอใดมากทีสุ่ด 

ก. มีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณ      

ข. มีทรัพยากรแรธาตุจํานวนมาก 

ค. มีสัตวนํ้าที่อุดมสมบรูณ              

 ง. มีพันธุพืชหลากหลายชนิด 

4. สภาวะโลกรอนสงผลตอการเกิดสิ่งแวดลอมใหมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางไร 

ก. การเพาะปลูกไดผลผลิตมากข้ึน เพราะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

ข. การทําปศุสัตวมีการขยายพื้นที่อยางรวดเร็วเพราะมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ค. การทําประมงไดปรมิาณมากข้ึนเพราะการเปลี่ยนแปลงของกระแสนํ้า 

ง. พื้นที่เกาะถูกนํ้าทวมเพราะสภาวะอากาศผิดปกติทําใหนํ้าทะเลเพิม่ปริมาณ 

5. แหลงเพาะปลูกที่สาคัญของออสเตรเลีย อยูบริเวณใด  

ก. แหลมยอรก  

ข. ที่ราบนัลลาบอร  

ค. ชายฝงอาวคารเพนทาเรีย  

 ง. ลุมแมนาเมอรรีย-ดารลิง 

6. ขอใดเปนปจจัยสาคัญที่ทาใหมีการเลี้ยงแกะมากในประเทศนิวซีแลนด  

ก. มีทุงหญาอุดมสมบูรณ  

ข. มีฝนตกถูกตองตามฤดูกาล  

ค. มีแหลงนาอุดมสมบรูณ  

 ง. อุดมสมบรูณไปดวยปาไม 
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7. การเกิดภูเขาไฟปะทุมสีาเหตุจากขอใด 

ก. การเคลื่อนตัวของคลื่นยักษใตทองมหาสมุทร 

ข. การเคลื่อนตัวของพายุกลางมหาสมุทร 

ค. การเคลื่อนตัวของดินโคลนที่ถลม 

 ง. การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก 

8. ขอใดแสดงถึงสัตวปาทีเ่ปนสัญลักษณของประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียไดสัมพันธกัน  

ก. นกกีวี – นิวซีแลนด  

ข. หมีโคอาลา – ฟจ ิ 

ค. จิงโจ - ตองกา  

 ง. สุนัขปาดิงโก – ปาเลา 

9. ขอใดกลาวถึงลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียไดถูกตองที่สุด  

ก. ทางตอนเหนือของทวีปมอีากาศรอนช้ืน  

ข. ลักษณะภูมิอากาศสวนใหญเปนแบบทรุนดา  

ค. มีอากาศรอนและฝนตกชุกทางตอนใตของทวีป  

 ง. บรเิวณหมูเกาะขนาดเล็กมีอากาศหนาวเย็นตลอดป 

10. ขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก. อนุสัญญาแรมซารเปนอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรกัษพื้นที่ทองทะเล 

ข. อนุสัญญาไซเตสเปนอนุสัญญาเกี่ยวกับการลดสภาวะโลกรอน 

ค. พิธีสารเกียวโตเปนความรวมมือในการลดปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจก 

ง. ขอตกลงเอเชียแปซฟิกเปนความรวมมอืในการกําหนดการจบัสัตวนํ้า 
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แบบทดสอบประจําแผนการเรียนรูท่ี 5 

 

1. ขอใดกลาวถึงลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียไดถูกตองที่สุด 

ก. บรเิวณหมูเกาะขนาดเล็กมีอากาศหนาวเย็นตลอดป 

ข. มีอากาศรอนและฝนตกชุกทางตอนใตของทวีป 

ค. ลักษณะภูมิอากาศสวนใหญเปนแบบทุนดรา 

ง. ทางตอนเหนือของทวีปมอีากาศรอนช้ืน 

2. ทําไมประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดจึงใหความสําคัญตอการวางแผนอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ก. เพราะเปนขอตกลงระหวางประเทศที่พฒันาแลว 

ข. เพราะตระหนักในปญหาของการทําลายสภาพแวดลอม 

ค. เพราะเปนประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

ง. เพราะเปนประเทศที่มรีายไดหลกัมาจากเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

3. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการเลี้ยงแกะมากในประเทศนิวซีแลนด 

ก. อุดมสมบรูณไปดวยปาไม 

ข. มีฝนตกตองตามฤดูกาล 

ค. มีแหลงนํ้าอุดมสมบรูณ 

ง. มีทุงหญาอุดมสมบรูณ 

4. ขอใดแสดงถึงสัตวปาทีเ่ปนสัญลักษณของประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียไดสัมพันธกัน 

ก. สุนัขปาดิงโก – ปาเลา 

ข. นกกีวี – นิวซีแลนด 

ค. หมีโคอาลา –ฟจ ิ

ง. จิงโจ – ตองกา 

5. คณะนักทองเที่ยวคณะหน่ึงเดินทางไปยังตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย พวกเขาจะพบกบั

ลักษณะภูมิอากาศแบบใด 

ก. ที่ราบลุมแมนํ้าขนาดใหญ 

ข. ปาดิบอันอุดมสมบูรณ 

ค. ทะเลทรายที่แหงแลง 

ง. เทือกเขาสงูชัน 
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6. ขอใดกลาวเกี่ยวกับทําเลที่ต้ังและขนาดของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียไดถูกตองทีสุ่ด 

ก. ประกอบดวยประเทศที่มเีน้ือที่ใกลเคียงกัน 

ข. มีอาณาเขตติดตอกับทวีปยุโรป 

ค. มีพื้นที่อยูในซีกโลกใตทัง้หมด 

ง. เปนทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด 

7. แหลงเพาะปลูกที่สําคัญของออสเตรเลีย อยูบริเวณใด 

ก. ลุมแมนํ้าเมอรรีย–ดารลงิ 

ข. ชายฝงอาวคารเพนแทเรีย 

ค. ที่ราบนัลลาบอร 

ง. แหลมยอรก 

8. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดครอบคลมุพื้นทีป่ระมาณครึ่งหน่ึงของประเทศออสเตรเลีย 

ก. ที่ราบสูงและทะเลทราย 

ข. ที่ราบชายฝงทะเล 

ค. ที่ราบลุมแมนํ้า 

ง. เทือกเขาสงู 

9. ขอใดเปนชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ก. อินคา – มายา  

ข. มาไซ – บุชแมน 

ค. แอบอรจินิส – เมารี  

ง. เอสกิโม – อินเดียนแดง 

10. ทําไมจึงมีคํากลาววา อาชีพการประมงเปนสิ่งที่ควบคูไปกับการดํารงชีวิตของประชากรทุก

ประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ก. เพราะประชากรทกุประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียประกอบอาชีพประมงเปน

สวนใหญ  

ข. เพราะประชากรทุกประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีภูมิลกัษณเปนเกาะ 

ค. เพราะประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดเปนประเทศทีม่ีพัฒนาการดานเทคโนโลยีสูง  

ง. เพราะมีชายฝงทะเลที่ยาวทีสุ่ด  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

รหัสวิชา ส 21103 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เวลา 6 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่องลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรม ของทวีปออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย                 เวลา 2 ชั่วโมง 

วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ..................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู 

ส.5.1 1.  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส.5.2  1.  วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 

 2.  วิเคราะหความรวมมือของประเทศตาง ๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 3.  สํารวจและอธิบายทําเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 4.  วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยี สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

2. ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ม.1/1 เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ

โอเชียเนีย 

ส 5.2 ม.1/1 วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด

เทคโนโลยีสินคา และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลีย และ             

โอเชียเนียได     

2) วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได 

3) วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนียได 
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4. สาระสาํคัญ 

ลักษณะประชากร ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ประกอบไปดวย ชนเผาด้ังเดิม และผู

อพยพเขาไปอาศัยอยูใหม ชนเผาด้ังเดิม ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เชน ในเครือรัฐ

ออสเตรเลียคือชาว แอบอริจินีส ในนิวซีแลนด คือ ชาวเมารี ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เห็นไดอยางชัดเจนวามีการผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรม ของชาวหมู

เกาะ ชาวยุโรป และชาวเอเชีย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและวัฒนธรรมจะเกิดข้ึนมากใน

ประเทศออสเตรเลีย บริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงใต อันเน่ืองมาจาก การมีประชากรจากที่ตาง ๆ ทั้ง

นอกและในทวีปเขาไปอาศัยอยูมาก  

 

5. สาระการเรียนรู 

5.1 ความรู 

 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 2) การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในทวีปออสเตรเลียและ

โอเชียเนีย 

 3) การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม 

5.2 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1) ความสามารถในการสื่อสาร 

 2) ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการคิดวิเคราะห 

   - ทักษะการคิดสังเคราะห 

 3) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  - กระบวนการปฏิบัติ 

  - กระบวนการทํางานกลุม 

 4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  - กระบวนการสืบคนขอมูล  

5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1)  มีวินัย  

 2)  ใฝเรียนรู  

 3)  มุงมั่นในการทํางาน 

 4) มีจิตสาธารณะ 
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6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการจัดการเรียนรวมโดยใชรปูแบบเอสทเีอดี ประกอบดวย 5 ข้ัน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 นําเขาสูบทเรียน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 1.1 ครูช้ีแจงวิธีการเรียนแนะนําทักษะพื้นฐานสําหรับการทํากิจกรรมกลุมระเบียบ

ของกลุมบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันนักเรียนแตละคน

ในกลุมสนใจการเรียนเพราะมีการทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคลภายหลังเรียนจบ 

 1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และอธิบายวิธีการทํากิจกรรมการทําใบ

งานและการศึกษาจากหนังสือเรียน ม. 1  

ขั้นท่ี 2 กิจกรรมการเรียน(ใชเวลาประมาณ 60 นาที) 

 2.1 การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งช้ัน(ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

  2.1.1 ครูนําภาพคนเผาพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ

ประเทศในหมูเกาะตาง ๆ มาใหนักเรียนวิเคราะหความแตกตางของประชากรดังกลาว 

  2.1.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของประชากรเผา

ด้ังเดิม และคนที่อพยพเขาไปอยูใหมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 2.2 การเรียนกลุมยอยและการฝกทักษะ (ใชเวลาประมาณ 50 นาที) 

  2.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 4 คนโดยคละกันระหวางนักเรียนเกง

ปานกลางออนต้ังช่ือกลุมเลือกประธานเลขานุการกลุม 

  2.2.2 ตัวแทนกลุมรับใบความรูเกี่ยวกับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของ

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียจากครูเทากับจํานวนในกลุม คือ 4 ชุด 

  2.2.3 แตละกลุมศึกษาเน้ือหาจากใบความรูในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู

นักเรียนแตละกลุมวาปฏิบัติกนัอยางไรพรอมใหขอเสนอแนะตอบคําถามขอสงสัยของนักเรียนในแตละ

กลุมนักเรียนที่เกงหรือเขาใจดีจะตองชวยเหลือสมาชิกในกลุมจนสมาชิกเขาใจดีทุกคน 

  2.2.4 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการสรุปบทเรียนที่หนาช้ัน

เรียน 

  2.2.5 ในการอภิปรายสรุปแตละกลุมตองสรุปใบความรูเรื่องประชากร สังคม 

และวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  

   - ประชากรในภาพน้ีอยูในภูมิภาคใด 

   - ประชากรในภาพน้ีอยูในประเทศใดบาง 

   - ประชากรกลุมน้ีมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนอยางไร 

   - การเปลี่ยนแปลงประชากรของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย มี

ลักษณะอยางไร 
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   - ภาษาราชการของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย คือภาษาอะไร 

   - ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอะไร 

  2.2.6 ครูสังเกตการนําเสนองานพรอมทั้งใหขอเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 3 ทําการทดสอบยอย (ใชเวลาประมาณ 20 นาที ) 

 นักเรียนทําแบบทดสอบยอยโดยทําเปนรายบุคคลในข้ันน้ีครูไมอนุญาตใหนักเรียน

ชวยเหลือกันหรือปรึกษากันในการทําแบบทดสอบยอย 

ขั้นท่ี 4 คิดคะแนนของกลุมเพื่อหากลุมที่ไดรับการยกยอง (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 

 4.1 ตรวจคําตอบของนักเรียนนําคะแนนที่แตละคนทําแบบทดสอบยอยแบบ

ประเมินกิจกรรมการทํางานกลุมใบงานการนําเสนอมารวมเปนคะแนนกลุม 

 4.2 ใหคําชมเชยนักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดและนําผลงานของกลุมติดไวที่ปายนิเทศ

หนาหองเรียน 

ขั้นท่ี 5 นําความรูไปใช (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรม

ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

7. สื่อการเรยีนการสอน 

1) หนังสือเรียน ภูมิศาสตร  ม.1   

2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.1 

3) บัตรภาพ ชนเผาพื้นเมืองของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

4) ใบงานที่ 4.3 เรื่องประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 

8. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑที่ประเมินผล 

ดานความรู (K) 

นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทัว่ไปของ

ประชากรสังคม และวัฒนธรรมของทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนียได สามารถ

วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ประชากร ของทวีปออสเตรเลียและโอ

เชียเนียไดและวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได 

ตรวจใบงานที่ 4.3 

ประเมินการนําเสนอ

ผลงาน 

- แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

 

ทําไดถูกตองรอยละ 

70 ผานเกณฑ 
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ส่ิงที่ตองการวัด วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑที่ประเมินผล 

ดานทักษะ (P) 

นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของ

ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนียได 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

แบบประเมิน

พฤติกรรมการทํางาน

รายกลุม 

 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือวา

ผาน 

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค (A) 

นักเรียนมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการทํา

กิจกรรม และเปนผูที่มีความ

กระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู 

สังเกตความความ

รับผิดชอบมุงม่ัน

ตั้งใจในการทํางาน 

แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ทํางานรายกลุม 

เกณฑการประเมิน

พฤติกรรมการเรียน

นักเรียนตองผานทุก

พฤติกรรมจึงจะถือ

วาผาน 

 

ความคิดเห็นของผูบริหาร 

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

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

ลงช่ือ................................................ 

(                                    ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 

ปญหาและอุปสรรค

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

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

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

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

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข

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

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

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

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

ลงช่ือ................................................ 

(นายสมศักด์ิ เวชแดง) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1/2560 

แผนการสอนท่ี 6 เร่ือง ลักษณะประชากร สงัคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 

ชื่อกลุม...........................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สมาชิกประกอบดวย 1..................................................................     

   2……………….………………………………………… 

   3………………………………………….......………...   

   4………………………..……………………….………. 

คําช้ีแจงใหผูสอนประเมินและ () ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม 

ที ่ รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัติ 

1 2 3 4 

1 มีการปรึกษากันกอนทํางานและคณะทํางาน     

2 มีการแบงหนาท่ีและทําตามหนาท่ีทุกคน     

3 นักเรียนสามารถดําเนินการทํากิจกรรมอยางถูกตองและเหมาะสม     

4 นักเรียนใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีในการปฏิบัติกิจกรรม     

5 นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุม     

6 นักเรียนมีความกระตือรือรนมีความคลองแคลวในการทํากิจกรรมกลุม     

7 ผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว     

8 ผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา     

9 นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จ

เปนทีม 

    

10 นักเรียนสามารถเรียนรูและเกิดองคความรูความเขาใจในเน้ือหาท่ีไดจากการ

เรียนรูแบบกลุมรวมมือท่ีประสบความสําเร็จเปนทีมจนสามารถท่ีจะนําเสนอ

ไดอยางถูกตอง 

    

รวม     

คาเฉล่ีย     

รอยละ     

เกณฑการใหคะแนน ระดับ 1 = ควรปรับปรุง   ระดับ 2 = พอใช   ระดับ 3 = ดี   ระดบั 4 = ดีมาก 

      

ลงชื่อ........................................ผูประเมิน 

       (นายสมศักดิ ์  เวชแดง) 
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แบบประเมินแบบทดสอบยอยที่........................................... 

เรื่อง................................................................................................. 

ช่ือกลุม........................................................................................................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

คําชี้แจง 

- ใหนักเรียนตอบคําถามจากแบบทดสอบยอย 

- นําคะแนนของสมาชิกในกลุมมารวมกันหารดวยจํานวนสมาชิกเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

ตอนที่ 1 

(ขอละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 

(9-10 

ดี 

(7-8) 

พอใช 

(5-6) 

ยังตองปรับปรงุ 

(ตํ่ากวา5) 

     

 

สมาชิกประกอบดวย 1.........................................ประธาน ได...........................คะแนน 

   2…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   3…………………………………...กรรมการ ได...........................คะแนน 

   4……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

   5……………………………….......กรรมการ ได...........................คะแนน 

 

รวมคะแนนเฉลี่ยของกลุม.......................................................................................คะแนน 

 

ลงช่ือผูประเมิน 

 

 

(นายสมศักด์ิ เวชแดง) 

..................../………..……../……………… 
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บัตรภาพ 

 

  
 

ภาพชาวเมลานีเซีย 

 

 

ภาพชาวฟจี 

 
 

 

ภาพชนเผาอะบอริจิน 

 

ภาพชนเผาเมาร ี
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ใบงานที ่6 

ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1. ชนเผาด้ังเดิมของออสเตรเลียและนิวซีแลนด คือเผาใด 

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

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

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

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

 2. ชาวฟจีและชาวเมลานีเซียเปนชนเผาด้ังเดิมของประเทศใด 

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

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

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

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

 3. ประชากรชาติใดที่อพยพเขาไปอยูในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเปนจํานวนมาก 

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

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

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

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

 4. ประชากรจะอาศัยอยูหนาแนนบริเวณใดของทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 

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

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

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

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

 5. การเปลี่ยนแปลงประชากรของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีลักษณะอยางไร 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 6. ภาษาราชการของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย คือ ภาษาอะไร และประชาชนสวนใหญนับถือ

ศาสนาใด 

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

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

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

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

 7. ประชาชนชาวเอเชียชาติใดที่เขาไปต้ังถ่ินฐานอยูในทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนดเปน

จํานวนมาก 

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

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

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

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

 8. ลักษณะสงัคมและวัฒนธรรมในทวีปออสเตรเลียแสดงถึงการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม

ของประชากรกลุมใด 

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

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

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

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

 9. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและวัฒนธรรม จะเกิดข้ึนมากในประเทศใด เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

 10. ดินแดนโอเชียเนีย ถาไมนับรวมออสเตรเลียและนิวซีแลนด จะแบงพื้นทีเ่ปนกีเ่ขต อะไรบาง 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 

1. การเปลี่ยนแปลงประชากรในทวีปออสเตรเลียมีลกัษณะเชนใด 

 ก. มีประชากรลดนอยลงทุกพื้นที ่        

 ข. มีประชากรอพยพมาหางานทําในเมือง 

 ค. มีประชากรต้ังถ่ินฐานรอบเกาะมากข้ึน     

 ง. ประชากรเพิ่มมากข้ึนแทบทุกเกาะ 

2. ใครเปนผูคนพบออสเตรเลีย 

 ก. แมกแจลเลน  

 ข. กัปตันคุก         

 ค. กัปตันอารเธอร               

 ง. นายพลฟลลปิ 

3. ชนเผาด้ังเดิมของทวีปออสเตรเลียคือขอใด 

 ก. ซาไก                          

 ข. เมารี        

 ค. อินเดียนแดง                 

 ง. แอบอริจินี 

4. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับลักษณะสงัคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 ก. การดําเนินชีวิตไดรับวัฒนธรรมตะวันตกเขาผสมผสานจนกลายเปนวิถีชีวิตประจําวัน 

ข. ชนพื้นเมืองมีอัตราการเพิม่มากข้ึนและกระจายอยูในทุกพื้นที ่

ค. ชนพื้นเมืองอยางชาวเมารีและชาวแอบอรจิินีสมีการปรับเปลี่ยนชีวิตเปนแบบคนเมือง 

 ง. ประชากรสวนใหญใชภาษาอังกฤษและฝรัง่เศสเปนภาษาราชการ 

5. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิของทวีปออสเตรเลียและปรากฏการณเอลนิโญเกี่ยวของกันหรือไมอยางไร 

ก. ไมเกี่ยวของกัน เพราะปรากฏการณธรรมชาติไมสงผลตอความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

 ข. ไมเกี่ยวของกันเพราะปรากฏการณน้ีไมเปนปจจัยในการสรางรายไดใหแกประเทศ 

ค. เกี่ยวของกันเพราะการเกิดปรากฏการณน้ีจะทําใหเกิดรายไดทางการทองเที่ยวเพิม่ข้ึน 

 ง. เกี่ยวของกันเพราะสรางความเสียหายแกพื้นทีเ่กษตรกรรมและปศุสัตวอยางมา 

6. ขอใดเปนชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  

 ก. อินคา – มายา 

 ข. มาไซ– บุชแมน  

 ค. แอบอรจินิส – เมาร ี 

 ง. เอสกิโม – อินเดียนแดง 
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7. ชนเผาพื้นเมอืงของนิวซีแลนดคือขอใด 

 ก. แอบอรจิินี         

 ข.  ตองเหลอืง         

 ค. ตองกา             

 ง.  เมาร ี

8. ถาเดินทางจากเกาะใต  ประเทศนิวซีแลนด ลงไปทางใตสดุจะพบดินแดนในขอใด 

ก. เกาะกรีนแลนด    

ข. เกาะสุมาตรา 

ค. ทวีปแอนตารกติกา    

 ง. ทวีปแอฟริกา 

9. ขอใดเปนวิถีชีวิตที่แทจริงของโอเชียเนีย 

 ก. ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง    

 ข. แขงขันทางธุรกิจสูง 

 ค. คนสวนใหญข้ีเกียจ        

 ง. นิยมทําการประมง 

10. นโยบายผิวขาว หมายถึงขอใด 

 ก. ออสเตรเลียกีดกันกลุมผิวเหลืองที่เขามาทํางาน 

 ข. นิวซีแลนดประกาศใหประเทศเปนดินแดนสําหรับคนผิวขาวเทาน้ัน 

 ค. โอเชียเนียมีนโยบายตอนรบัคนผิวขาวเขามาพัฒนาประเทศ 

   ง.  รัฐบาลทุกรฐับาลจะตองประกอบดวยคนผิวขาวเทาน้ัน 
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แบบทดสอบประจําแผนการเรียนรูท่ี 6 

 

1. เพราะเหตุใดประชากรในออสเตรเลียจึงอาศัยชายฝงทะเลดานตะวันออกมากที่สุด 

 ก. ดานตะวันตกขาดแคลนนํ้าจืด 

 ข. ตอนกลางและดานตะวันตกเปนทะเลทรายขนาดใหญ 

 ค. ตอนเหนือเปนอานที่มหีนาแคบและมีฟยอดรมาก 

 ง. ดานตะวันออกเปนแนวลมสินคาตะวันออก 

2. ใครเปนผูคนพบออสเตรเลีย 

 ก. แมกแจลเลน ข. กัปตันคุก         

 ค. กัปตันอารเธอร ง. นายพลฟลลปิ 

3. ชนเผาด้ังเดิมของทวีปออสเตรเลียคือขอใด 

 ก. ซาไก                     ข. เมารี        

 ค. อินเดียนแดง    ง. แอบอรจิินี 

4. เกรตแบริเออรรีฟในออสเตรเลียหมายถึงอะไร 

 ก.  แหลงทองเที่ยว   ข. แนวปะการัง        

 ค. เหมอืงทองคํา               ง. โรงละคร 

5. สัตวที่เลี้ยงมากในออสเตรเลียคือขอใด 

 ก. แกะ                              ข. โคเน้ือ        

 ค. โคนม                            ง. จิงโจ 

6. บานของนก หมายถึงขอใด 

 ก. ออสเตรเลีย                     ข. นิวซีแลนด        

 ค. ฟจิ                                   ง. ตองกา 

7. ชนเผาพื้นเมอืงของนิวซีแลนดคือขอใด 

 ก.  แอบอรจิินี ข. ตองเหลือง         

 ค. ตองกา                            ง. เมาร ี

8. เมืองหลวงของนิวซีแลนดคือเมืองใด 

 ก. ซิดนีย         ข. โอกแลนด       

 ค. นิวเซาทเวลล ง. เวลลงิตัน 

9. ขอใดเปนวิถีชีวิตที่แทจริงของโอเชียเนีย 

 ก. ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ข. แขงขันทางธุรกจิสงู 

ค. คนสวนใหญข้ีเกียจ ง. นิยมทําการประมง 
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10. นโยบายผิวขาว หมายถึงขอใด 

 ก. ออสเตรเลียกีดกันกลุมผิวเหลืองที่เขามาทํางาน 

 ข. นิวซีแลนดประกาศใหประเทศเปนดินแดนสําหรบัคนผิวขาวเทาน้ัน 

 ค. โอเชียเนียมีนโยบายตอนรับคนผิวขาวเขามาพัฒนาประเทศ 

 ง. รัฐบาลทุกรัฐบาลจะตองประกอบดวยคนผิวขาวเทาน้ัน 
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ภาคผนวก จ 

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู 

แบบการเรียนแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอด ี  
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ตารางการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียน  

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย  

ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลีย และโอเซียเนีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

คนท่ี 
กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง 

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 

1 30 50.00 50 83.33 20 40.00 

2 25 41.67 45 75.00 20 44.44 

3 18 30.00 44 73.33 26 59.09 

4 20 33.33 45 75.00 25 55.56 

5 15 25.00 43 71.67 28 65.12 

6 19 31.67 44 73.33 25 56.82 

7 35 58.33 56 93.33 21 37.50 

8 28 46.67 49 81.67 21 42.86 

9 15 25.00 42 70.00 27 64.29 

10 18 30.00 43 71.67 25 58.14 

11 19 31.67 44 73.33 25 56.82 

12 18 30.00 43 71.67 25 58.14 

13 20 33.33 45 75.00 25 55.56 

14 29 48.33 51 85.00 22 43.14 

15 35 58.33 56 93.33 21 37.50 

16 33 55.00 54 90.00 21 38.89 

17 26 43.33 46 76.67 20 43.48 

18 28 46.67 49 81.67 21 42.86 

19 10 16.67 40 66.67 30 75.00 

20 26 43.33 48 80.00 22 45.83 

21 26 43.33 50 83.33 24 48.00 

22 27 45.00 50 83.33 23 46.00 

23 32 53.33 55 91.67 23 41.82 

24 28 46.67 50 83.33 22 44.00 

25 24 40.00 48 80.00 24 50.00 
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คนท่ี 
กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง 

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 

26 22 36.67 44 73.33 22 50.00 

27 28 46.67 52 86.67 24 46.15 

28 37 61.67 57 95.00 20 35.09 

29 27 45.00 48 80.00 21 43.75 

30 19 31.67 45 75.00 26 57.78 

31 32 53.33 53 88.33 21 39.62 

รวมเฉลี่ย 24.81 41.34 48.03 80.02 23.23 48.35 
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ความเช่ือม่ัน IOC ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
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การตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอสอบปรนัย (IOC) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
 

คําชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นที่มีตอขอคําถามโดยใสเครื่องหมาย ลงในชองความคิดเห็นของ

ทานพรอมเขียนขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

เลือกใชเคร่ืองมือ

ทางภูมิศาสตรใน

การศึกษาขอมูล

ทําเลท่ีตั้ง และ

ลักษณะภูมิ

ประเทศของทวีป

เอเชียไดและ

วิเคราะหความ

แตกตางของภูมิ

ประเทศในทวีป

เอเชียได 

 

1. วัตถุประสงคสําคญัของการใชแผนท่ี คือขอใด 

     ก.  ศึกษาฤดูกาล  

     ข.  หาตําแหนงท่ีตั้ง 

     ค.  ศึกษาพ้ืนท่ีของโลก  

     ง.  เทียบเวลาของโลก 

    

2. บุคคลใดตอไปน้ีมีความจําเปนตองใชแผนท่ีมากท่ีสดุ 

     ก. สุรชัยนักโบราณคด ี

     ข.  ธีรเดชดารานักแสดงชื่อดงั 

     ค.  พงษศักดิ์นักทองเท่ียวลูกคร่ึงไทยฝร่ังเศส 

     ง. รอยตํารวจเอกศุภชยัรองสารวัตรสอบสวน 

    

3. ยิ้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตองการศึกษาพ้ืนท่ี 

ของทวีปตาง ๆ ท่ัวโลก ควรใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใด 

      ก.  ลูกโลก    ข.  แผนท่ี 

      ค.  ภาพจากดาวเทียม    ง.  รูปถายทางอากาศ 

    

4. ขอใดกลาวถูกตอง 

      ก.   เสนขนานมีจํานวน 360 องศา เสนเมริเดียนมี

จํานวน 180 องศา 

      ข.  เสนศูนยสูตร เสนเมริเดยีนแรก และเสนทรอ 

           ปกออฟแคนเซอร เปนเสนขนานท่ีสําคญั 

      ค.   เสนทรอปกออฟแคปริคอรนท่ีอยูซีกโลกเหนือ   

           มีคามุมเทากับเสนทรอปกออฟแคนเซอรท่ีอยู   

           ในซีกโลกใต 

      ง. เสนเมริเดยีนท่ี 180 องศาตะวันออกและตะวันตก

จะทับกันเปนเสนเดยีวกันและเปนเสนแบงเขตวัน

สากล 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 5. ชาติชายตองการขบัรถจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเขาไมเคยไปชาตชิาย 

ควรเตรียมเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดใดมากท่ีสุด 

     ก.  เข็มทิศ  

     ข.  ลูกโลก 

     ค.  แผนท่ีประเทศไทยของกรมทางหลวง 

     ง.  แผนท่ีประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศ 

    

6. ขอใดเปนประโยชนของการศึกษาขอมูลจากดาวเทียม

มากท่ีสุด 

     ก.  คาใชจายนอย 

     ข.  ขอมูลท่ีทันสมัย 

     ค.  ปองกันภัยท่ีจะเกิด 

     ง.  ทําใหรูเหตุการณทุกมุมโลก 

    

7. การรับสัญญาณดาวเทียมอาศัยสิง่ใดเปนหลัก 

     ก. คลื่นแสง      ข.   คลื่นเสยีง 

     ค. การถายภาพ ง.   การใชสญัลักษณ 

    

8. แผนผังมีความแตกตางจากแผนท่ีอยางไร 

     ก. แผนผังมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกกวาแผนท่ี 

     ข.  แผนผังจัดทําโดยประชาชนท่ัวไป สวนแผนท่ีจัดทํา 

           โดยหนวยงานราชการเทาน้ัน 

     ค.  แผนผังเปนการจําลองพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเปนการ 

           เฉพาะ มีรายละเอียดนอยกวาแผนท่ี 

     ง. แผนผังใชขอมูลจากรูปถายทางอากาศ แผนท่ีใช 

           ขอมูลจากการสาํรวจภาคพ้ืนดินในการจัดทํา 

    

  9. เสนสมมติท่ีลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 

ขนานกับเสนศูนยสตูร เรียกวาอะไร 

     ก.  เสนแวง        ข.   เสนศูนยสตูร 

     ค.  เสนเมริเดยีน  ง.   เสนขนานหรือเสนขนานละติจูด 

    



 181 

จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

10. ขอใดกลาวถูกตอง 

     ก. เสนลองจิจูดท่ี 180 เปนแนวแบงเขตวัน 

     ข.  ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เวลาตางกัน 

1 ชั่วโมง 

      ค.  เวลาทางซีกโลกตะวันตกจะเร็วกวาเวลาทางซีก

โลกตะวันออก 

      ง.  ประเทศไทยใชเวลามาตรฐานทองถิ่นท่ีเสนเม      

           ริเดยีน 180 องศา 

    

อธิบายลักษณะ

ของภูมิอากาศและ

พืชพรรณ

ธรรมชาติของทวีป

เอเชียได และ

วิเคราะหอิทธิพล

ของภูมิอากาศท่ีมี

ผลตอพืชพรรณ

ธรรมชาติและการ

ดําเนินชีวิตของ

ประชากรได 

 

11.  ขอใดแสดงความสัมพันธของอาณาเขตของทวีปเอเชยี 

ไดถูกตอง 

  ก. แหลมปไอ-จุดเหนือสุด 

  ข. เกาะต-ิจุดตะวันออกสุด 

  ค. ทะเลอาหรับ-จุดตะวันตกสุด 

  ง. คาบสมุทรมลาย-ูจุดตะวันออกสุด                   

    

12.  ทุกขอกลาวถงึทวีปเอเชียไดถูกตอง ยกเวนขอใด 

  ก. มีเน้ือท่ีคร่ึงหน่ึงของพ้ืนท่ีโลก 

  ข. เปนทวีปท่ีมีขนาดใหญท่ีสดุของโลก 

  ค. พ้ืนท่ีสวนใหญอยูเหนือเสนศูนยสูตร 

  ง. เปนดินแดนตอเน่ืองกับทวีปแอฟริกา 

    

13. ประเทศท่ีมีการทําอุตสาหกรรมขนาดใหญของทวีป

เอเชียคือประเทศในกลุมใด 

  ก. จีน  เกาหลีใต  ไตหวัน  ญีปุ่น 

  ข. ญี่ปุน  เกาหลีใต  ไตหวัน  สิงคโปร 

  ค. บาหเรน  ญีปุ่น  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 

  ง. ญี่ปุน  จอรเจีย  อิสราเอล  ซาอุดีอาระเบีย 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 14. ภูมิอากาศแบบเมดเิตอรเรเนียนของทวีปเอเชีย จะพบ

ในบริเวณชายฝงของประเทศใด 

  ก. จีน  ญีปุ่น เกาหล ี

  ข. อิสราเอล ตุรกี  ญี่ปุน 

  ค. มองโกเลยี  อิรัก  อิหราน 

  ง. อิสราเอล  ซีเรีย  เลบานอน 

    

 15. พืชพรรณธรรมชาติ ไมยาง ไมตะเคียน ไมแดง จะพบ

มากในบริเวณใดของทวีปเอเชีย 

  ก. ภูมิอากาศแบบรอนชื้น 

  ข. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น 

  ค. ภูมิอากาศแบบก่ึงชื้นเขตรอน 

  ง. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน 

    

 16. เพราะเหตุใด ทวีปเอเชยีจึงมีตนไมนานาพันธุ   

  ก. ปามีความอุดมสมบูรณ 

  ข. ทวีปเอเชยีมีพ้ืนท่ีกวางใหญไพศาล 

  ค. ความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศ 

  ง. ความรวมมือกันอนุรักษพันธุสัตวปาของประเทศ 

          ตางๆ 

    

17. การเลีย้งสตัวแบบเรรอน พบมากบริเวณใดของทวีป

เอเชีย 

  ก. ท่ีราบลุมนํ้าของภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 

  ข. ตอนเหนือของทวีปเอเชยีและภูมิภาคเอเชยี 

          ตะวันออก 

  ค. เขตมรสุมภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตและ 

          ตอนใตของทวีป 

  ง. ทุงหญาใจกลางของทวีปเอเชียและภูมิภาค 

          เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

18.  เขตหมูเกาะภูเขาไฟ อยูบริเวณภูมิภาคใดของทวีป

เอเชีย 

  ก. เอเชียใต     ข. เอเชยีกลาง 

  ค. เอเชียตะวันตก  ง. เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

    

 19.  พ้ืนท่ีสวนใหญของภูมิภาคเอเชยีตะวันออก มีลักษณะ

อยางไร 

  ก. เปนท่ีราบสงูสลับกับท่ีราบลุมนํ้า 

  ข. เปนท่ีราบ ท่ีราบลุมนํ้า และท่ีราบชายฝงทะเล 

  ค. เปนท่ีราบริมฝงทะเล ท่ีราบสงูสลับกับภูเขาสงู 

  ง. เปนเทือกเขาสลับกับท่ีราบสงูทางตะวันตกและ     

          ลาดเอียงต่ําลงทางตะวันออก 

    

 20. ลักษณะปาชายเลนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จะพบท่ีชายฝงของประเทศในกลุมใดมากกวาท่ีอ่ืน 

  ก. พมา  ลาว  กัมพูชา 

  ข. มาเลเซีย  ไทย  ฟลปิปนส 

  ค. อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ไทย 

  ง. อินโดนีเซีย  สงิคโปร  เวียดนาม 

    

อธิบายลักษณะ

ท่ัวไปของประชากร 

สังคมและวัฒนธรรม

ของทวีปเอเชยีได 

วิเคราะหปจจัยท่ี

ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง

ประชากร สังคม

และวัฒนธรรมของ

เอเชียได 

21. ประชากรในภาพน้ี จัดอยูในกลุมใด 

    ก. กลุมนิกรอยด             

    ข. กลุมคอเคซอยด 

    ค. กลุมมองโกลอยด  

    ง. กลุมเมลานีซอยด 

    

22. ภูมิภาคใดของทวีปเอเชยีท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในทวีป

เอเชียและในโลก 

  ก.  เอเชยีใต 

  ข.  เอเชยีกลาง 

  ค.  เอเชยีตะวันออก 

ง.  เอเชยีตะวันตก 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 23. ขอความท่ีบรรยายลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาค

เอเชียใต ขอใดถูกตอง 

  ก. ท่ีราบสูงเดคานเปนบริเวณท่ีมีฝนตกชุก 

  ข. เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก คือ 

ยอดเขาเอเวอรเรสต 

  ค. ท่ีราบลุมแมนํ้าสินธุเปนแหลงเกษตรกรรมท่ีสาํคญั

ของประเทศบังกลาเทศ 

  ง. ทางตะวันออกเฉียงใตมีหมูเกาะสําคญั คือ หมู

เกาะมัลดีฟสของประเทศอินเดยี 

    

 24. ขอความเก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

เอเชียกลาง ขอใดถูกตองท่ีสดุ       

  ก. เอเชียกลางมีความกาวหนากวาภูมิภาคอ่ืน 

  ข. อุตสาหกรรมสาํคญั คือ อุตสาหกรรมเก่ียวกับป 

           โตรเคมี 

  ค. เปนแหลงผลติภัณฑการประมงท่ีมีชื่อเสียง 

           ประเภท ไขปลาคารเวียร 

  ง.  เลีย้งสตัวไดนอย เน่ืองจากพ้ืนท่ีแหงแลงไมมี       

           พืชพรรณธรรมชาติเปนอาหารสัตว 

    

 25. ประชากรสวนใหญในภูมิภาคเอเชียใตนับถือศาสนาใด 

  ก. ศาสนาเชน 

  ข. ศาสนาอิสลาม 

  ค. พระพุทธศาสนา 

 ง. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 

    

 26. ประเทศในทวีปเอเชยีท่ีจับสตัวนํ้าไดมากท่ีสุดในโลก 

  ก. จีน 

  ข. ญี่ปุน 

  ค. เกาหล ี

 ง. มาเลเซีย 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 27. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตท่ี

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

  ก. ไทย  มาเลเซีย ลาว 

  ข. อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน 

  ค. ลาว กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน 

  ง. เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา 

    

 28. ขอความเก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

เอเชียกลาง ขอใดถูกตองท่ีสดุ       

  ก. เอเชียกลางมีความกาวหนากวาภูมิภาคอ่ืน 

  ข. อุตสาหกรรมสาํคญั คือ อุตสาหกรรมเก่ียวกับ           

ปโตรเคมี 

  ค. เปนแหลงผลติภัณฑการประมงท่ีมีชื่อเสียงประเภท 

ไขปลาคารเวียร 

  ง. เลี้ยงสัตวไดนอย เน่ืองจากพ้ืนท่ีแหงแลงไมมีพืช

พรรณธรรมชาติเปนอาหารสัตว 

    

 29. อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชยี

ตะวันตกเฉยีงใต คืออะไร 

  ก. อุตสาหกรรมปาไม                                        

  ข. อุตสาหกรรมนํ้ามัน 

  ค. อุตสาหกรรมในครัวเรือน                              

  ง. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

    

 30. ท่ีราบสูงทิเบตและท่ีราบสูงยูนนานอยูในภูมิภาคใด    

ของทวีปเอเชยี 

  ก. ภูมิภาคเอเชยี 

  ข. ภูมิภาคเอเชยีกลาง 

  ค. ภูมิภาคเอเชยีตะวันตก 

  ง. ภูมิภาคเอเชยีตะวันออก 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

เลือกใชเคร่ืองมือ

ทางภูมิศาสตรใน

การศึกษาขอมูล

ทําเลท่ีตั้ง และ

ลักษณะภูมิ

ประเทศ และ

วิเคราะหความ

แตกตางของภูมิ

ประเทศของทวีป

ออสเตรเลยีและโอ

เชียเนีย 

31. ขอใดกลาวเก่ียวกับทําเลท่ีตัง้และขนาดของทวีป

ออสเตรเลยีและโอเชียเนียไดถูกตองท่ีสุด 

  ก. เปนทวีปท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 

  ข. มีพ้ืนท่ีอยูในซีกโลกใตท้ังหมด 

  ค. มีอาณาเขตตดิตอกับทวีปยโุรป 

  ง. ประกอบดวยประเทศท่ีมีเน้ือท่ีใกลเคียงกัน 

    

32.  ถาเดินทางจากขั้วโลกใตขึ้นมาทางเหนือมายังทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนียจะถึงประเทศใดเปนประเทศ

แรก 

  ก. ตูวาล ู

  ข. ซามัว 

  ค. นิวซีแลนด 

  ง. ปาปวนิวกินี 

    

 33.  ลักษณะภูมิประเทศแบบใดครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ

คร่ึงหน่ึงของประเทศออสเตรเลยี 

  ก. เทือกเขาสงู 

  ข. ท่ีราบลุมแมนํ้า 

  ค. ท่ีราบชายฝงทะเล 

  ง. ท่ีราบสูงและทะเลทราย 

    

 34.บริเวณใดของทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนียเปนแหลง

เกษตรกรรมแบบเมืองรอนไดด ี

  ก. ท่ีราบชายฝงอาวคารเพนแทเรีย 

  ข. บริเวณตอนกลางของประเทศออสเตรเลยี 

  ค. ท่ีราบชายฝงตอนใตของประเทศออสเตรเลีย 

  ง. บริเวณเกาะเหนือและเกาะใตของนิวซีแลนด 

    

 35. เกรตแบรริเออรรีฟ คืออะไร 

  ก. หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก 

  ข. แนวปะการังขนาดใหญท่ีสุดในโลก 

  ค. เทือกเขาท่ีเปนอาณาเขตของประเทศ                      

      ง. ทะเลทรายท่ีมีขนาดใหญท่ีสดุในออสเตรเลีย 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 36. คณะนักทองเท่ียวคณะหน่ึงเดินทางไปยงัตอนกลางของ

ประเทศออสเตรเลีย พวกเขาจะพบกับลักษณะ

ภูมิอากาศแบบใด 

  ก. เทือกเขาสงูชัน 

  ข. ทะเลทรายท่ีแหงแลง 

  ค. ปาดิบอันอุดมสมบูรณ 

  ง. ท่ีราบลุมแมนํ้าขนาดใหญ 

    

 37.  ทําไมบริเวณดานตะวันตกและตอนกลางของประเทศ

ออสเตรเลยีจึงมีความแหงแลง 

  ก. เพราะอยูใกลเสนศูนยสูตร 

  ข. เพราะมีพ้ืนท่ีทะเลทรายกวางใหญ 

  ค. เพราะมีเทือกเขาบังลมฝนท่ีพัดผาน 

  ง. เพราะอยูหางไกลทะเลและมหาสมุทร 

    

 38. ขอใดกลาวถงึลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลยี 

และโอเชียเนียไดถูกตองท่ีสดุ 

  ก. ทางตอนเหนือของทวีปมีอากาศรอนชื้น 

  ข. ลักษณะภูมิอากาศสวนใหญเปนแบบทุนดรา 

  ค. มีอากาศรอนและฝนตกชุกทางตอนใตของทวีป 

  ง. บริเวณหมูเกาะขนาดเล็กมีอากาศหนาวเย็น 

          ตลอดป 

    

 39.  ทําไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและวัฒนธรรม

ในบริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศ

ออสเตรเลยีมากกวาบริเวณอ่ืน 

  ก. เพราะมีประชากรหลายเผาพันธุ 

  ข. เพราะความเจริญทางดานเทคโนโลย ี

  ค. เพราะสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปลีย่นแปลง 

  ง. เพราะมีประชากรจากท่ีตาง ๆ เขาไปอาศยัอยูมาก 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

  40. ขอใดแสดงถึงสัตวปาท่ีเปนสัญลักษณของประเทศใน 

ทวีปออสเตรเลียและโอเชยีเนียไดสัมพันธกัน 

  ก. จิงโจ – ตองกา 

  ข. หมีโคอาลา –ฟจิ 

  ค. นกกีวี – นิวซีแลนด 

      ง. สุนัขปาดงิโก – ปาเลา  

    

อธิบายลักษณะ

ของภูมิอากาศและ

พืชพรรณ

ธรรมชาติของทวีป

ออสเตรเลยี และ

โอเชียเนียได 

วิเคราะหอิทธิพล

ของภูมิอากาศท่ีมี

ผลตอพืชพรรณ

ธรรมชาติและการ

ดําเนินชีวิตของ

ประชากรได 

41.  ขอใดกลาวถงึลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลยี 

และโอเชียเนียไดถูกตองท่ีสดุ 

  ก. บริเวณหมูเกาะขนาดเล็กมีอากาศหนาวเย็น 

           ตลอดป 

  ข. มีอากาศรอนและฝนตกชุกทางตอนใตของทวีป 

  ค. ลักษณะภูมิอากาศสวนใหญเปนแบบทุนดรา 

  ง. ทางตอนเหนือของทวีปมีอากาศรอนชื้น 

    

42.  ทําไมประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนดจึงให

ความสําคัญตอการวางแผนอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ก. เพราะเปนขอตกลงระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลว 

  ข. เพราะตระหนักในปญหาของการทําลาย

สภาพแวดลอม 

  ค. เพราะเปนประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลย ี

  ง. เพราะเปนประเทศท่ีมีรายไดหลักมาจาก

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

    

 43. ขอใดเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีการเลี้ยงแกะมากใน

ประเทศนิวซีแลนด 

  ก. อุดมสมบูรณไปดวยปาไม 

  ข. มีฝนตกตองตามฤดูกาล 

  ค. มีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณ 

  ง. มีทุงหญาอุดมสมบูรณ 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 44.  ขอใดแสดงถึงสัตวปาท่ีเปนสัญลักษณของประเทศใน

ทวีปออสเตรเลียและโอเชยีเนียไดสัมพันธกัน 

  ก. สุนัขปาดงิโก – ปาเลา 

  ข. นกกีวี – นิวซีแลนด 

  ค. หมีโคอาลา –ฟจิ 

  ง. จิงโจ – ตองกา 

    

 45.  คณะนักทองเท่ียวคณะหน่ึงเดินทางไปยังตอนกลาง

ของประเทศออสเตรเลีย พวกเขาจะพบกับลักษณะ

ภูมิอากาศแบบใด 

  ก. ท่ีราบลุมแมนํ้าขนาดใหญ 

  ข. ปาดิบอันอุดมสมบูรณ 

  ค. ทะเลทรายท่ีแหงแลง 

      ง. เทือกเขาสงูชัน 

    

 46.  ขอใดกลาวเก่ียวกับทําเลท่ีตั้งและขนาดของทวีป

ออสเตรเลยีและโอเชียเนียไดถูกตองท่ีสุด 

  ก. ประกอบดวยประเทศท่ีมีเน้ือท่ีใกลเคียงกัน 

  ข. มีอาณาเขตตดิตอกับทวีปยโุรป 

  ค. มีพ้ืนท่ีอยูในซีกโลกใตท้ังหมด 

  ง. เปนทวีปท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 

    

 47.  แหลงเพาะปลูกท่ีสําคญัของออสเตรเลียอยูบริเวณใด 

  ก. ลุมแมนํ้าเมอรรีย–ดารลิง 

  ข. ชายฝงอาวคารเพนแทเรีย 

  ค. ท่ีราบนัลลาบอร 

  ง. แหลมยอรก 

    

 48.  ลักษณะภูมิประเทศแบบใดครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ

คร่ึงหน่ึงของประเทศออสเตรเลยี 

  ก. ท่ีราบสูงและทะเลทราย 

  ข. ท่ีราบชายฝงทะเล 

  ค. ท่ีราบลุมแมนํ้า 

  ง. เทือกเขาสงู 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 49. ขอใดเปนชนพ้ืนเมืองในทวีปออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 

  ก. อินคา – มายา                                        

  ข. มาไซ – บุชแมน 

  ค. แอบอรจินิส – เมารี                              

  ง. เอสกิโม – อินเดยีนแดง 

    

 50. ทําไมจึงมีคํากลาววา อาชีพการประมงเปนสิ่งท่ีควบคูไป

กับการดํารงชีวิตของประชากรทุกประเทศในทวีป

ออสเตรเลยีและโอเชียเนีย 

  ก. เพราะประชากรทุกประเทศในทวีปออสเตรเลยี

และโอเชียเนียประกอบอาชีพประมงเปนสวนใหญ                                           

  ข. เพราะประชากรทุกประเทศในทวีปออสเตรเลยี

และโอเชียเนียมีภูมิลักษณเปนเกาะ 

  ค. เพราะประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนดเปน

ประเทศท่ีมีพัฒนาการดานเทคโนโลยีสงู                          

      ง. เพราะมีชายฝงทะเลท่ียาวท่ีสุด 

    

อธิบายลักษณะ

ท่ัวไปของประชากร 

สังคมและวัฒนธรรม 

วิเคราะหปจจัยท่ี

ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง

ประชากร ทาง

สังคมและ

วัฒนธรรมของ

ทวีปออสเตรเลีย              

และโอเชียเนียได 

51. เพราะเหตุใดประชากรในออสเตรเลียจึงอาศัยชายฝง

ทะเลดานตะวันออกมากท่ีสดุ 

 ก. ดานตะวันตกขาดแคลนนํ้าจืด 

 ข. ตอนกลางและดานตะวันตกเปนทะเลทราย 

            ขนาดใหญ 

 ค. ตอนเหนือเปนอานท่ีมีหนาแคบและมีฟยอดรมาก 

 ง. ดานตะวันออกเปนแนวลมสินคาตะวันออก 

    

52. ใครเปนผูคนพบออสเตรเลยี 

 ก. แมกแจลเลน  

 ข. กัปตันคุก         

 ค. กัปตันอารเธอร  

 ง. นายพลฟลลปิ 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 53. ชนเผาดัง้เดิมของทวีปออสเตรเลยีคือขอใด 

 ก. ซาไก                      

 ข. เมารี        

 ค. อินเดียนแดง     

 ง. แอบอริจินี 

    

 54. เกรตแบริเออรรีฟในออสเตรเลียหมายถงึอะไร 

 ก.  แหลงทองเท่ียว    

 ข. แนวปะการัง        

 ค. เหมืองทองคํา                

 ง. โรงละคร 

    

 55. สตัวท่ีเลี้ยงมากในออสเตรเลียคือขอใด 

 ก. แกะ                               

 ข. โคเน้ือ        

 ค. โคนม                             

 ง. จิงโจ 

    

 56. บานของนก หมายถงึขอใด 

 ก. ออสเตรเลยี                      

 ข. นิวซีแลนด        

 ค. ฟจิ                                    

 ง. ตองกา 

    

 57. ชนเผาพ้ืนเมืองของนิวซีแลนดคือขอใด 

 ก.  แอบอริจินี  

 ข. ตองเหลือง         

 ค. ตองกา                             

 ง. เมารี 

    

 58. เมืองหลวงของนิวซีแลนดคือเมืองใด 

 ก. ซิดนีย          

 ข. โอกแลนด       

 ค. นิวเซาทเวลล  

 ง. เวลลิงตัน 
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จุดประสงค 

การเรียนรู 
ขอคําถาม 

ผลการ

พิจารณา 
ขอ 

เสนอแนะ 
(1) (0) (-1) 

 59. ขอใดเปนวิถีชีวิตท่ีแทจริงของโอเชยีเนีย 

 ก. ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  

 ข. แขงขันทางธุรกิจสูง 

ค. คนสวนใหญขีเ้กียจ  

ง. นิยมทําการประมง 

    

 60. นโยบายผิวขาว หมายถึงขอใด 

 ก. ออสเตรเลยีกีดกันกลุมผิวเหลืองท่ีเขามาทํางาน 

 ข. นิวซีแลนดประกาศใหประเทศเปนดินแดน 

  สําหรับคนผิวขาวเทาน้ัน 

 ค. โอเชียเนียมีนโยบายตอนรับคนผิวขาวเขามา 

  พัฒนาประเทศ 

 ง. รัฐบาลทุกรัฐบาลจะตองประกอบดวยคนผวิขาว 

  เทาน้ัน 
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คาความเชื่อมั่น IOC 

 

คําถาม 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

เฉล่ีย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.  วัตถุประสงคสําคัญของการใชแผนที่ คือขอใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

2.  บุคคลใดตอไปน้ีมีความจําเปนตองใชแผนที่มากที่สุด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

3.  ยิ้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตองการศึกษาพื้นที่ของทวีปตาง ๆ 

ทั่วโลก ควรใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรใด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

4.  ขอใดกลาวถูกตอง 1 1 1 1 1 1 ใชได 

5. ชาติชายตองการขับรถจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนพื้นที่ที่เขาไมเคยไปชาติชาย ควรเตรียม

เครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใดมากที่สุด 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

6. ขอใดเปนประโยชนของการศึกษาขอมูลจากดาวเทียมมากที่สุด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

7.  การรับสัญญาณดาวเทียมอาศัยส่ิงใดเปนหลัก 1 1 1 1 1 1 ใชได 

8.  แผนผังมีความแตกตางจากแผนที่อยางไร 1 1 1 1 1 1 ใชได 

9.  เสนสมมติที่ลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขนานกับเสนศูนย

สูตร เรียกวาอะไร 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

10.  ขอใดกลาวถูกตอง 1 1 1 1 1 1 ใชได 

11.  ขอใดแสดงความสัมพันธของอาณาเขตของทวีปเอเชีย ไดถูกตอง 1 1 1 1 1 1 ใชได 

12.  ทุกขอกลาวถึงทวีปเอเชียไดถูกตอง ยกเวนขอใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

13.  ประเทศที่มีการทําอุตสาหกรรมขนาดใหญของทวีปเอเชียคือ

ประเทศในกลุมใด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

14.  ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียนของทวีปเอเชีย จะพบในบริเวณ

ชายฝงของประเทศใด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

15.  พืชพรรณธรรมชาติ ไมยาง ไมตะเคียน ไมแดง จะพบมากในบริเวณ

ใดของทวีปเอเชีย 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

16.  เพราะเหตุใด ทวีปเอเชียจึงมีตนไมนานาพันธุ   1 1 1 1 1 1 ใชได 

17.  การเล้ียงสัตวแบบเรรอน พบมากบริเวณใดของทวีปเอเชีย 1 1 1 1 1 1 ใชได 

18.  เขตหมูเกาะภูเขาไฟ อยูบริเวณภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 1 1 1 1 1 1 ใชได 

19.  พื้นที่สวนใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีลักษณะอยางไร 1 1 1 1 1 1 ใชได 

20.  ลักษณะปาชายเลนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะพบที่

ชายฝงของประเทศในกลุมใดมากกวาที่อ่ืน 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

21. ประชากรในภาพน้ี จัดอยูในกลุมใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

22. ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชียและใน

โลก 
1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คําถาม 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

เฉล่ีย แปลผล 
1 2 3 4 5 

23. ขอความที่บรรยายลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียใต ขอใด

ถูกตอง 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

24. ขอความเก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียกลาง ขอ

ใดถูกตองที่สุด       
1 1 1 1 1 1 ใชได 

2 5. ประชากรสวนใหญในภูมิภาคเอเชียใตนับถือศาสนาใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

26. ประเทศในทวีปเอเชียที่จับสัตวนํ้าไดมากที่สุดในโลก 1 1 1 1 1 1 ใชได 

27. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ประชากรสวนใหญ

นับถือศาสนาอิสลาม 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

28. ขอความเก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เอเชียกลาง ขอ

ใดถูกตองที่สุด       
1 1 1 1 1 1 ใชได 

29. อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต 

คืออะไร 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

30. ที่ราบสูงทิเบตและที่ราบสูงยูนนานอยูในภูมิภาคใด    ของทวีป

เอเชีย 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

31. ขอใดกลาวเก่ียวกับทําเลที่ตั้งและขนาดของทวีปออสเตรเลียและโอ

เชียเนียไดถูกตองที่สุด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

32. ถาเดินทางจากขั้วโลกใตขึ้นมาทางเหนือมายังทวีปออสเตรเลียและ

โอเชียเนียจะถึงประเทศใดเปนประเทศแรก 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

33. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหน่ึงของ

ประเทศออสเตรเลีย 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

34. บริเวณใดของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเปนแหลงเกษตรกรรม

แบบเมืองรอนไดดี 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

35. เกรตแบรริเออรรีฟ คืออะไร 1 1 1 1 1 1 ใชได 

36. คณะนักทองเที่ยวคณะหน่ึงเดินทางไปยังตอนกลางของประเทศ

ออสเตรเลีย พวกเขาจะพบกับลักษณะภูมิอากาศแบบใด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

37. ทําไมบริเวณดานตะวันตกและตอนกลางของประเทศออสเตรเลียจึง

มีความแหงแลง 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

38. ขอใดกลาวถึงลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

ไดถูกตองที่สุด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

39. ทําไมจึงมีการเปล่ียนแปลงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในบริเวณ

ชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศออสเตรเลียมากกวาบริเวณอ่ืน 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

40. ขอใดแสดงถึงสัตวปาที่เปนสัญลักษณของประเทศใน ทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนียไดสัมพันธกัน 
1 1 1 1 1 1 ใชได 
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คําถาม 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

เฉล่ีย แปลผล 
1 2 3 4 5 

41. ขอใดกลาวถึงลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

ไดถูกตองที่สุด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

42. ทําไมประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดจึงใหความสําคัญตอการ

วางแผนอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

43. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการเล้ียงแกะมากในประเทศ

นิวซีแลนด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

44. ขอใดแสดงถึงสัตวปาที่เปนสัญลักษณของประเทศในทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนียไดสัมพันธกัน 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

45. คณะนักทองเที่ยวคณะหน่ึงเดินทางไปยังตอนกลางของประเทศ

ออสเตรเลีย พวกเขาจะพบกับลักษณะภูมิอากาศแบบใด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

46. ขอใดกลาวเก่ียวกับทําเลที่ตั้งและขนาดของทวีปออสเตรเลียและโอ

เชียเนียไดถูกตองที่สุด 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

47. แหลงเพาะปลูกที่สําคัญของออสเตรเลียอยูบริเวณใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

48. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหน่ึงของ

ประเทศออสเตรเลีย 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

49. ขอใดเปนชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 1 1 1 1 1 1 ใชได 

50. ทําไมจึงมีคํากลาววา อาชีพการประมงเปนส่ิงที่ควบคูไปกับการ

ดํารงชีวิตของประชากรทุกประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
1 1 1 1 1 1 ใชได 

51. เพราะเหตุใดประชากรในออสเตรเลียจึงอาศัยชายฝงทะเลดาน

ตะวันออกมากที่สุด 
1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

52. ใครเปนผูคนพบออสเตรเลีย 1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

53. ชนเผาดั้งเดิมของทวีปออสเตรเลียคือขอใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

54. เกรตแบริเออรรีฟในออสเตรเลียหมายถึงอะไร 1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

55. สัตวที่เล้ียงมากในออสเตรเลียคือขอใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

56. บานของนก หมายถึงขอใด 1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

57. ชนเผาพื้นเมืองของนิวซีแลนดคือขอใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

58. เมืองหลวงของนิวซีแลนดคือเมืองใด 1 1 1 1 1 1 ใชได 

59. ขอใดเปนวิถีชีวิตที่แทจริงของโอเชียเนีย 1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

60. นโยบายผิวขาว หมายถึงขอใด 1 1 1 1 0 0.8 ใชได 

เฉล่ีย 1 1 1 1 0.9 0.98 ใชได 
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