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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

  



 87

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย มีดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา ณ พัทลุง อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

2. ดร.อารี  สารปิา   อาจารยประจําคณะครุศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

3. ดร.กฤษณะ ทองแกว   อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา (จิตวิทยา) 

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฏรธานี 

 

4. ดร.วชิรศักด์ิ มัชฌิมาภิโร  อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร) 

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฏรธานี 

  

5. นางวรรณวิไล เองฉวน   ครูชํานาญการพเิศษ 

     กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา 

     โรงเรียนสุราษฎรพทิยา 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินความเหมาะสมในองคประกอบหนวยการเรียนรู 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 

คําชี้แจง   

  แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

แบบไตรสิกขา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน       

สุราษฎรพิทยา สําหรับผูเช่ียวชาญ โปรดพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัด 

การเรียนรูแบบไตรสิกขา ในแตละดานวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย        

ลงในชอง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยใชเกณฑการประเมิน

ดังน้ี 

         5   หมายถึง  มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด      

         4   หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก      

         3   หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง     

         2   หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย  

          1   หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด      

 

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.สาระสาํคัญ 

1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับ

จุดประสงคการเรียนรูของเน้ือหาสาระ 

      

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของตัวช้ีวัด/

จุดประสงคการเรียนรูกบัเน้ือหาวิชา 

      

2.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการเรียนรูกับ

การจัดกจิกรรมการเรียนรู 

      

2.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัดและ

ประเมินผล 

      

3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระการเรียนรู

กับเน้ือหาวิชา 
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องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองสมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียนกับเน้ือหาวิชา 

      

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตอเน้ือหาวิชา 

      

6. เน้ือหา 

6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเน้ือหาวิชากับ

จุดประสงคการเรียนรู 

      

6.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเน้ือหา สาระ

และมาตรฐานการเรียนรู 

      

6.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรม             

การเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 

      

7. การวัดและประเมินผล 

7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัดและ

ประเมินผลกับจุดประสงคการเรียนรู 

      

7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัดและ

ประเมินผลกับการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

      

8. สื่อ/แหลงเรียนรู 

8.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อ/แหลงเรียนรู

กับการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
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ภาคผนวก ค 

การประเมินความเหมาะสมที่ไดจากการประเมินองคประกอบ 

ของแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเวลาของโลก  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสกิ  

ของผูเช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมท่ีไดจากการประเมินองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา             

และวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิขา 

 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

X  
ระดับความ

คิดเห็น 1 2 3 4 5 

1.สาระสาํคัญ 

1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระ 

สําคัญกับจุดประสงคการเรียนรูของเน้ือหาสาระ 4 3 3 4 5 3.80 มาก 

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของตัวช้ีวัด/

จุดประสงคการเรียนรูกบัเน้ือหาวิชา 4 4 5 5 5 4.60 มากที่สุด 

2.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ

เรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 4 4 5 5 4.40 มาก 

2.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัด

และประเมินผล 4 4 4 5 5 4.40 มาก 

3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระ

การเรียนรูกับเน้ือหาวิชา 4 3 5 4 5 4.20 มาก 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียนกบัเน้ือหาวิชา 4 4 5 4 5 4.40 มาก 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตอเน้ือหาวิชา 4 4 4 5 5 4.40 มาก 

6. เน้ือหา 

6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

เน้ือหาวิชากับจุดประสงคการเรียนรู 4 3 3 5 5 4.00 มาก 

6.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเน้ือหา 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 4 4 4 5 5 4.40 มาก 
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รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

X  
ระดับความ

คิดเห็น 1 2 3 4 5 

6.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรม

การเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 4 4 4 5 5 4.40 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 

7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัด

และประเมินผลกบัจุดประสงคการเรียนรู 4 4 4 4 5 4.20 มาก 

7.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัด

และประเมินผลกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู 4 4 4 4 5 4.20 มาก 

8. สื่อ/แหลงเรียนรู 

8.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อ/

แหลงเรียนรูกบัการจัดกจิกรรมการเรียนรู 4 3 4 4 5 4.00 มาก 

เฉลี่ย 4.26 มาก 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนเรื่อง เครือ่งมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลกของนกัเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

สําหรับผูเช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กอนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา  

สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 

คําชี้แจง  

แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนวยการเรียนรู 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดย

จัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอคําถาม มีความเหมาะสม

ในการนําไปใช เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ที่จะทําการประเมินความเที่ยงตรง 

โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาความเที่ยงตรงดังน้ี 

+1     แนใจวาคําถามมีความเหมาะสม 

0  ไมแนใจวามีความเหมาะสมหรือไม 

 -1     แนใจวาคําถามไมมีความเหมาะสม 

 โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นของทานวาขอความมีความสอดคลอง 

หรือถูกตองเพียงใด 

 

ขอที ่ ขอความ 

คะแนนประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1 แผนท่ีเปนสิง่ท่ีมนุษยสรางขึ้น เพ่ือจุดมุงหมายใด (วิเคราะห)     

2 การจัดทําแผนท่ีเปนเลม โดยรวบรวมขอมูลเร่ืองตางๆ ไว

ภายในเลมเดยีว เรียกแผนท่ีประเภทน้ีวาอยางไร (เขาใจ) 

    

3 มาตราสวนในแผนท่ี ท่ีเรียกวา “ กราฟก ” มีลักษณะอยางไร 

(เขาใจ) 

    

4 สิ่งท่ีเรียกวา “ พิกัดภูมิศาสตร ” หมายถงึขอใด (ความจํา)     

5 เสนสมมติในแผนท่ีโลกท่ีลากจากขัว้โลกเหนือลงมายังขั้วโลก

ใต และผานตําบลกรีนิชกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เรียกวา

อยางไร (ความจํา) 

    

6 เสนเดริเดียนแรก ตัง้อยูบนคาลองจิจูดใด (ความจํา)     

7 เสนเมริเดยีนแรกมีความสําคัญอยางไร (ความเขาใจ)     
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ขอที ่ ขอความ 

คะแนนประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

8 เคร่ืองมือรับระบบพิกัดของพ้ืนผิวโลก GPS เปนเทคโนโลยีท่ีมี

ประโยชนอยางไร (วิเคราะห) 

    

9 “ลูกโลก” เปนเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรอยางหน่ึง ขอใดเปน

สวนประกอบของลูกโลกท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุด (วิเคราะห) 

    

10 “เข็มทิศ” จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ เพราะเหตุใด (วิเคราะห)     

11 เข็มทิศนิยมใชในกิจกรรมใดมากท่ีสุด (วิเคราะห)     

12 ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร (ความจํา)     

13 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรมีความสําคญัอยางไร (วิเคราะห)     

14 ขอใดเปนเคร่ืองมือประเภทอุปกรณ 

 (ความใจ) 

    

15 ขอใดเปนอุปกรณสําคัญในการศึกษาภูมิศาสตรท่ีมนุษยสราง

ขึ้นเพ่ือจําลองสิง่ท่ีเกิดขึ้น โดยสรางบนแผนแบนราบ  ยอ

ขนาดใหเล็กลงตามอัตราสวน (เขาใจ) 

    

16 ขอใดเปนความหมายของแผนท่ี (เขาใจ)     

17 วัตถุประสงคสาํคญัของการใชแผนท่ี คือขอใด (เขาใจ)     

18 ขอใดเปนแผนท่ีเฉพาะเร่ือง (เขาใจ)     

19  ขอใดจัดเปนแผนท่ีมาตราสวนเล็ก (เขาใจ)     

20 องคประกอบของแผนท่ีคืออะไร (เขาใจ)     

21 ขอใดจัดเปน องคประกอบภายนอกขอบระวาง (เขาใจ)     

22 บุคคลใดตอไปน้ีมีความจําเปนตองใชแผนท่ีมากท่ีสดุ (เขาใจ)     

23 ยิ้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตองการศึกษาพ้ืนท่ีของทวีป

ตางๆ ท่ัวโลก ควรใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใด (นําไปใช) 

    

24 หากนักเรียนตองการหาตําแหนงท่ีตั้งของจังหวัดเชียงใหม 

นักเรียนควรศึกษาจากองคประกอบในขอใด ในแผนท่ีท่ีงาย

และสะดวกท่ีสดุ (นําไปใช) 

    

25 ขอใดเปนการใชส ีแทนสญัลักษณ ไมถูกตอง (เขาใจ)     

26 ขอใดจัดเปนแผนท่ีมาตราสวนขนาดใหญ (ความจํา)     

27 ประเทศไทยจัดตัง้กองทําแผนท่ีขึ้นเปนคร้ังแรกในรัชสมัยใด 

(ความจํา) 

    

28 แผนผังมีความแตกตางจากแผนท่ีอยางไร (วิเคราะห)     
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ขอที ่ ขอความ 

คะแนนประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

29 เสนสมมติท่ีลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขนานกับเสน

ศูนยสตูร เรียกวาอะไร (เขาใจ) 

    

30 เสนเมริเดยีนแรก (0 องศา) มีความสําคัญอยางไร (เขาใจ)     

31 ในปจจุบันนักเรียนคิดวาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใดท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตประจําวันของเราอยางมาก (เขาใจ) 

    

32 แผนท่ีชนิดใดท่ีแสดงความสงูต่ําของพ้ืนผิวโลก (เขาใจ)     

33 ลักษณะเดนท่ีชดัเจนท่ีสุดของลูกโลก คืออะไร (วิเคราะห)     

34  ท่ีปรากฏในแผนท่ี หมายถงึอะไร (เขาใจ)     

35 ขอใดเปนอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางระยะทางในแผนท่ีกับ

ระยะทางจริงในพ้ืนท่ี (เขาใจ) 

    

36 การศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียควรเลือกใช

เคร่ืองมือชนิดใด (เขาใจ) 

    

37 ธนพลจะแขงขันรถยนตแรลลี่จากจังหวัดสมุทรสาครถงึจังหวัด

ชุมพร    นักเรียนคิดวาเขาควรนําอุปกรณใดตดิไปดวย 

(สังเคราะห) 

    

38 ชาติชายตองการขับรถจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเขาไมเคยไป ชาติชาย  ควร

เตรียมเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดใดมากท่ีสดุ (สังเคราะห) 

    

39 ขอใดเปนประโยชนของการศึกษาขอมูลจากดาวเทียมมากท่ีสุด  

(วิเคราะห) 

    

40 การรับสัญญาณดาวเทียมอาศยัสิง่ใดเปนหลัก (วิเคราะห)     

41 ภาพถายทางอากาศประเภทใดมักจะใชในการสํารวจเสนทาง

ถนนหรือรถไฟ (วิเคราะห) 

    

42 ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย

ชื่ออะไร (ความจํา) 

    

43 ภาพถายจากดาวเทียมใชเทคโนโลยีอะไร (ความจํา)     

44 หากตองการดูทิศท่ีแมนยําควรใชอุปกรณในขอใด (วิเคราะห)     

45 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนการรวบรวม จัดเก็บ

และวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตรโดยใชหลักเคร่ืองมือ ชนิดใด 

(สังเคราะห) 
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ขอที ่ ขอความ 

คะแนนประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

46 การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชทําแผนท่ีขั้นตอน

สุดทายจะไดผลเปนอะไร (วิเคราะห) 

    

47 ขอใดจัดเปนเทคโนโลยทีางภูมิศาสตร (เขาใจ)     

48 บริเวณท่ีเสนขนานละติจูดกับเสนเมริเดียนตัดกัน  โดยจะ

กําหนดเปนคาละติจูดและคาลองจิจูด เรียกวาอะไร (ความจํา/

เขาใจ) 

    

49 เวลามาตรฐานของโลกอยูท่ีใด (ความจํา)     

50 เวลาในประเทศไทย  เม่ือเทียบกับเวลามาตรฐานโลกเปน

อยางไร (ประเมินคา) 
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ภาคผนวก จ 

ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

กอนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสกิขา 

สําหรับผูเช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                 

ปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 

ขอท่ี 
คะแนนพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 

2 -1 0 0 1 1 0.20 

3 -1 0 1 1 1 0.40 

4 1 1 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 0 1 1 0 0.60 

8 -1 0 1 1 0 0.20 

9 1 1 1 1 1 1.00 

10 1 0 1 1 1 0.80 

11 1 1 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1 1 1.00 

13 -1 1 1 1 0 0.40 

14 1 1 0 1 1 0.80 

15 1 1 1 1 1 1.00 

16 1 0 1 1 1 0.80 

17 1 1 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1 1 1.00 

21 1 0 1 1 1 0.80 

22 1 1 1 1 1 1.00 

23 1 1 1 1 1 1.00 

24 1 1 1 1 1 1.00 
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ขอท่ี 
คะแนนพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

25 1 0 1 1 1 0.80 

26 1 1 1 1 1 1.00 

27 1 1 1 1 1 1.00 

28 1 1 1 1 1 1.00 

29 1 0 1 1 1 0.80 

30 1 1 1 1 1 1.00 

31 0 0 1 1 1 0.60 

32 1 1 1 1 1 1.00 

33 0 1 1 1 0 0.60 

34 1 1 1 1 1 1.00 

35 -1 0 1 1 1 0.40 

36 1 0 1 1 1 0.80 

37 1 0 1 1 1 0.80 

38 1 0 1 1 1 0.80 

39 -1 1 1 1 1 0.60 

40 1 1 1 1 1 1.00 

41 1 1 1 1 1 1.00 

42 1 1 1 1 1 1.00 

43 0 0 1 1 1 0.60 

44 1 0 1 1 1 0.80 

45 0 0 1 1 1 0.60 

46 0 1 1 1 1 0.80 

47 1 1 1 1 1 1.00 

48 0 0 1 1 1 0.60 

49 1 1 1 1 1 1.00 

50 0 1 1 1 1 0.80 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 

คําชี้แจง ขอสอบปรนัยมีทั้งหมด 30 ขอ 30 คะแนน เวลา 30 นาที ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง

ที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ 

1. แผนที่เปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน เพื่อจุดมุงหมายใด (วิเคราะห) 

 ก. ความกาวหนาทันสมัย 

 ข. การศึกษาขอมูลในพื้นที ่

 ค. ความเขาใจอันดีตอกัน 

 ง. การยอสวนสิ่งตางๆ ลงในสมุดแบนราบ 

2. มาตราสวนในแผนที่ ทีเ่รียกวา “กราฟก” มีลักษณะอยางไร (เขาใจ) 

 ก. แสดงเปนเสนบรรทัด 

 ข. แสดงเปนเสนลายขวานสับ 

 ค. แสดงดวยสีตาง ๆ 

 ง. แสดงเปนเสนจุดไขปลา 

3. สิ่งที่เรียกวา “พิกัดภูมิศาสตร” หมายถึงขอใด (ความจํา) 

 ก. เสนโครงแผนที ่

 ข. ละติจูดและลองจจิูด 

 ค. ข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต 

 ง. เสนศูนยสูตร 

4. เสนสมมติในแผนที่โลกทีล่ากจากข้ัวโลกเหนือลงมายังข้ัวโลกใต และผานตําบลกรีนิชกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ เรียกวาอยางไร (ความจํา) 

 ก. เสนศูนยสูตร11 

 ข. เสนขนาน 

 ค. เสนเมรเิดียนปฐม 

 ง. เสนละติจูด 

5. เสนเมรเิดียนแรก ต้ังอยูบนคาลองจจิูดใด (ความจํา) 

 ก. ลองจิจูด 0 องศา 

 ข. ลองจจิูด 180 องศา 

 ค. ลองจจิูด 90 องศาตะวันตก 

 ง. ลองจิจูด 90 องศาตะวันออก 
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6. “ลูกโลก” เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรอยางหน่ึง ขอใดเปนสวนประกอบของลกูโลกที่มีความสําคัญ

นอยที่สุด (วิเคราะห) 

 ก. มาตราสวน 

 ข. เสนโครงแผนที ่

 ค. แผนภาพเข็มทิศ 

 ง. เสนละติจูดและเสนลองจจิูด 

7. “เข็มทิศ” จะช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ เพราะเหตุใด (วิเคราะห) 

 ก. แรงดึงดูดของสนามแมเหล็กข้ัวโลกเหนือ 

 ข. ต้ังคาตามทิศที่ต้ังของเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ 

 ค. เปนไปตามกฎแรงโนมถวงของโลก 

 ง. เปนไปตามทฤษฎีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย 

8. เข็มทิศนิยมใชในกิจกรรมใดมากทีสุ่ด (วิเคราะห) 

 ก. ใชรวมกับแผนที ่

 ข. ใชในการเดินสํารวจตลาด 

 ค. ใชวัดระยะทางระหวางพื้นทีส่องแหง 

 ง. ใชในการเดินปาและเดินเรือทางทะเล 

9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกบัเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ความจํา) 

 ก. แผนที่จะแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกลงบนวัสดุแบนราบดวยการยอสวนใหเลก็ลง 

 ข. รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมเปนภาพทีม่ีความละเอียดเทากัน 

 ค. แผนที่รัฐกจิจะแสดงขอมูลเกี่ยวกบัลักษณะภูมปิระเทศ 

 ง. จีพีเอสเปนเครื่องมือที่ใชวัดความกดอากาศ 

10. ขอใดเปนอุปกรณสําคัญในการศึกษาภูมิศาสตรที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อจําลองสิง่ทีเ่กิดข้ึน โดยสราง

บนแผนแบนราบ  ยอขนาดใหเล็กลงตามอัตราสวน (เขาใจ) 

         ก.  ลูกโลก 

         ข.  เข็มทิศ 

         ค.  แผนที ่

         ง.  ภาพถายทางอากาศ 

11. ขอใดเปนความหมายของแผนที ่(เขาใจ) 

ก. ขอมูลดานกายภาพ เชน เทือกเขา แมนํ้า 

ข. สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน เชน ทางรถไฟ ทางรถยนต 

ค. สิ่งที่อยูรอบตัวมนุษยทัง้ตามธรรมชาติ และทีม่นุษยสรางข้ึน 

ง. สิ่งที่แสดงลักษณะพื้นผิวโลกรอบตัวมนุษยบนพื้นราบดวยการยอสวนจากพื้นที่จริง 
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12. ขอใดเปนแผนทีเ่ฉพาะเรื่อง (เขาใจ) 

         ก.  แผนที่อางองิ 

         ข.  แผนทีส่ถิติ 

         ค.  แผนที่มาตราสวนใหญ 

         ง.  แผนที่มาตราสวนเล็ก 

13.  ขอใดจัดเปนแผนทีม่าตราสวนเลก็ (เขาใจ) 

         ก.  แผนที่ชุมชน 

ข.  แผนที่จังหวัด 

ค.  แผนทีป่ระเทศไทย 

ง.  แผนที่โลก 

14. ขอใดเปนเครื่องมือประเภทอปุกรณ (ความใจ) 

         ก.  ลูกโลก 

         ข.  เข็มทิศ 

         ค.  แผนที ่

         ง.  ภาพถายทางอากาศ 

15. บุคคลใดตอไปน้ีมีความจําเปนตองใชแผนที่มากที่สุด (เขาใจ) 

 ก. สุรชัยนักโบราณคดี                              

ข. ธีรเดชดารานักแสดงช่ือดัง 

ค. พงษศักด์ินักทองเที่ยวลกูครึ่งไทยฝรั่งเศส 

ง. รอยตํารวจเอกศุภชัยรองสารวัตรสอบสวน 

16. ย้ิมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตองการศึกษาพื้นที่ของทวีปตางๆ ทั่วโลก ควรใชเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรใด (นําไปใช) 

 ก. ลูกโลก  

ข. แผนที่ 

ค. ภาพจากดาวเทียม  

ง. รูปถายทางอากาศ 
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17. หากนักเรียนตองการหาตําแหนงที่ต้ังของจังหวัดเชียงใหม นักเรียนควรศึกษาจากองคประกอบใน

ขอใด ในแผนที่ที่งายและสะดวกที่สุด (นําไปใช) 

ก. ทิศ 

ข. สัญลักษณ 

ค. มาตราสวน 

ง. พิกัดภูมิศาสตร 

18. ขอใดเปนการใชสี แทนสัญลักษณ ไมถูกตอง (เขาใจ) 

ก. สีฟา แสดงบรเิวณที่เปนที่ราบ 

ข. สีเขียว แสดงบริเวณที่เปนปาไม 

ค. สีเหลือง แสดงบริเวณทีเ่ปนทีร่าบสูง 

ง. สีนํ้าตาล แสดงบริเวณที่เปนเทือกเขา 

19. ขอใดจัดเปนแผนที่มาตราสวนขนาดใหญ (ความจํา) 

ก. 1 : 50,000 

ข. 1 : 80,000 

ค. 1 : 500,000 

ง. 1 : 800,000 

20. ประเทศไทยจัดต้ังกองทําแผนที่ข้ึนเปนครัง้แรกในรัชสมยัใด (ความจํา) 

ก. รัชกาลที่ 3 

ข. รัชกาลที่ 4  

ค. รัชกาลที่ 5 

ง. รัชกาลที่ 6 

21. แผนผังมีความแตกตางจากแผนที่อยางไร (วิเคราะห) 

 ก. แผนผงัมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกกวาแผนที ่

 ข. แผนผังจัดทําโดยประชาชนทั่วไป สวนแผนทีจ่ัดทําโดยหนวยงานราชการเทาน้ัน 

 ค. แผนผังเปนการจําลองพื้นที่ใดพื้นทีห่น่ึงเปนการเฉพาะ มรีายละเอียดนอยกวาแผนที ่

 ง. แผนผงัใชขอมูลจากรปูถายทางอากาศ แผนที่ใชขอมูลจากการสํารวจภาคพื้นดินในการ 

   จัดทํา 

22. เสนสมมติทีล่ากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขนานกับเสนศูนยสูตร เรียกวาอะไร (เขาใจ) 

 ก. เสนแวง  

 ข. เสนศูนยสูตร 

 ค. เสนเมรเิดียน  

 ง. เสนขนานหรือเสนขนานละติจูด 
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23. เสนเมริเดียนแรก (0 องศา) มีความสําคัญอยางไร (เขาใจ) 

ก. ใชกําหนดเวลามาตรฐานสากล    

ข. ใชแบงซีกโลกเหนือและใต 

 ค. ใชเริ่มตนการแบงเวลาทองถ่ิน                

ง. ใชกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 

24. แผนที่ชนิดใดทีแ่สดงความสงูตํ่าของพื้นผิวโลก (เขาใจ) 

 ก. แผนที่แบบราบ 

 ข. แผนที่ภูมิประเทศ 

 ค. แผนที่ภูมิอากาศ 

 ง. แผนที่การเดินทาง 

25.           ที่ปรากฏในแผนที่ หมายถึงอะไร (เขาใจ) 

 ก. เข่ือนอางเก็บนํ้า 

 ข. เสนกั้นอาณาเขต 

 ค. ที่ต้ังเมืองหลวงของประเทศ 

 ง. เสนอาณาเขตระหวางประเทศ 

26. ธนพลจะแขงขันรถยนตแรลลีจ่ากจงัหวัดสมุทรสาครถึงจงัหวัดชุมพร นักเรียนคิดวาเขาควรนํา

อุปกรณใดติดไปดวย (สงัเคระห) 

         ก.  เข็มทิศ      

ข.  รูปถายทางอากาศ 

       ค.   แผนที่       

ง.   เครื่องจพีีเอส 

27. หากตองการดูทิศที่แมนยําควรใชอุปกรณในขอใด (วิเคราะห) 

         ก.  ดวงอาทิตย 

         ข.  เข็มทิศ 

         ค.  ดวงจันทร 

         ง.  นาฬิกาทราย 

28. ธนพลจะแขงขันรถยนตแรลลีจ่ากจงัหวัดสมุทรสาครถึงจงัหวัดชุมพร นักเรียนคิดวาเขาควรนํา

อุปกรณใดติดไปดวย (สงัเคระห) 

         ก.  เข็มทิศ      

ข.  รูปถายทางอากาศ 

       ค.   แผนที่       

ง.   เครื่องจพีีเอส 
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29. เวลามาตรฐานของโลกอยูที่ใด (ความจํา) 

ก.  เมืองเวนิช 

ข.  เมืองไทย 

ค.  เมืองพาราณส ี

ง.  เมืองกรีนิช 

30. เวลาในประเทศไทย เมื่อเทียบกบัเวลามาตรฐานโลกเปนอยางไร (ความจํา/เขาใจ) 

ก. เทากบัเวลามาตรฐานโลก 

ข. ชากวา 7 ช่ัวโมง 

ค. เร็วกวา 7 ช่ัวโมง 

ง. ไมสามารถเทียบได 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 

ขอท่ี เฉลย ขอท่ี เฉลย 

1 ข 16 ก 

2 ข 17 ง 

3 ข 18 ก 

4 ค 19 ง 

5 ก 20 ค 

6 ข 21 ค 

7 ก 22 ง 

8 ง 23 ก 

9 ก 24 ข 

10 ค 25 ค 

11 ง 26 ค 

12 ก 27 ข 

13 ก 28 ง 

14 ข 29 ง 

15 ค 30 ค 
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ภาคผนวก ช 

ผลการเปรียบเทยีบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน เรื่อง เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการ

จัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 

คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน 

1 11 24 19 13 24 

2 12 26 20 15 26 

3 12 25 21 14 26 

4 10 25 22 13 29 

5 14 24 23 15 25 

6 12 28 24 16 29 

7 12 25 25 15 26 

8 15 24 26 14 28 

9 13 23 27 16 29 

10 11 20 28 16 27 

11 12 25 29 17 28 

12 14 26 30 14 29 

13 13 24 31 14 28 

14 12 23 32 13 26 

15 13 24 33 14 27 

16 11 25 34 12 29 

17 10 28 35 13 28 

18 15 28    

กอนเรียน       X = 13.31 S.D. = 1.75 

หลังเรียน       X = 26.03 S.D. = 2.16 

t-test 34.13 
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ภาคผนวก ซ 

ผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 

ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย ผลการคัดเลือก 

1 0.58 0.39 ใชได คัดเลือก 

2 0.64 0.06 ใชไมได  

3 0.58 0.19 ใชไมได  

4 0.50 0.33 ใชได คัดเลือก 

5 0.61 0.22 ใชได คัดเลือก 

6 0.56 0.44 ใชได คัดเลือก 

7 0.47 0.39 ใชได  

8 0.57 0.16 ใชไมได  

9 0.58 0.28 ใชได คัดเลือก 

10 0.36 0.42 ใชได  

11 0.56 0.33 ใชได คัดเลือก 

12 0.53 0.39 ใชได คัดเลือก 

13 0.61 0.12 ใชไมได  

14 0.47 0.28 ใชได คัดเลือก 

15 0.47 0.39 ใชได คัดเลือก 

16 0.73 1.00 ใชได คัดเลือก 

17 0.64 0.67 ใชได คัดเลือก 

18 0.82 0.67 ใชได คัดเลือก 

19 0.36 1.00 ใชได คัดเลือก 

20 0.36 1.00 ใชได คัดเลือก 

21 0.27 0.50 ใชได คัดเลือก 

22 0.54 0.70 ใชได คัดเลือก 

23 0.55 1.00 ใชได คัดเลือก 

24 0.73 0.67 ใชได คัดเลือก 

25 0.73 1.00 ใชได  
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ขอท่ี คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย ผลการคัดเลือก 

26 0.37 1.00 ใชได คัดเลือก 

27 0.36 1.00 ใชได คัดเลือก 

28 0.82 0.67 ใชได คัดเลือก 

29 0.73 0.67 ใชได  

30 0.36 1.00 ใชได คัดเลือก 

31 0.73 0.33 ใชได  

32 0.55 0.75 ใชได คัดเลือก 

33 0.58 0.39 ใชได  

34 0.67 0.22 ใชได คัดเลือก 

35 0.59 0.09 ใชไมได  

36 0.56 0.44 ใชได  

37 0.73 1.00 ใชได คัดเลือก 

38 0.53 0.39 ใชได  

39 0.55 0.77 ใชได  

40 0.82 0.67 ใชได คัดเลือก 

41 0.55 0.75 ใชได คัดเลือก 

42 0.73 0.67 ใชได คัดเลือก 

43 0.64 0.67 ใชได  

44 0.53 0.50 ใชได  

45 0.64 0.50 ใชได  

46 0.27 0.50 ใชได  

47 0.56 0.33 ใชได คัดเลือก 

48 0.36 0.42 ใชได  

49 0.47 0.28 ใชได คัดเลือก 

50 0.58 0.39 ใชได  

 

คาความเชื่อมั่น 0.87 
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ภาคผนวก ฌ 

แบบทดสอบความคดิเหน็สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนสรุาษฎรพิทยา

ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบไตรสกิขา  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 

แบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาความคิดเห็นมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบไตรสิกขา ตามรายการ

ขอคําถามแตละขอโดยทําเครื่องหมาย ตรงกับชองระดับความคิดเห็นของนักเรียน            

ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ของนักเรียน 

5 4 3 2 1 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 

1. นักเรียนรูจักควบคุมตนเองและยอมรบักฎ  กติกาในการเรียนรูรวมกับผูอื่น 

     

2. นักเรียนมจีิตใจจดจอตอเรื่องที่เรียน สงผลใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง      

3. นักเรียนสามารถพจิารณาเรื่องทีเ่รียนจนเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง      

4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรยีน และฝกใหเกิด

กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 

     

ดานบรรยากาศการเรียนรู 

1. ครูสรางบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียน ดวยการย้ิมแยมแจมใส และใหความเปน

กันเองกับนัดเรียน 

     

2. นักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพือ่นในช้ันเรียนและครผููสอน      

3. นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู      

ดานประโยชนท่ีไดรับ 

1. นักเรียนไดฝกฝนตนเองทัง้ กาย วาจา ใจ และปญญาในการทํากจิกรรมการ

เรียนรู 

     

2. นักเรียนรูจักตรึกตรองอยางมเีหตุผลกอนตัดสินใจในการถาม ตอบ      

3. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได      
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ภาคผนวก ญ 

ผลการประเมินความพึงพอใจสําหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา  
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

ท่ีมีตอจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

 

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับท่ี 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 

1. นักเรียนรูจักควบคุมตนเองและยอมรบักฎ กติกาใน

การเรียนรูรวมกบัผูอื่น 

 

 

4.01 

 

 

0.65 

 

 

เห็นดวยมาก 

 

 

3 

2. นักเรียนมจีิตใจจดจอตอเรื่องที่เรียน สงผลใหเกิดการ

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

 

4.05 

 

0.67 

 

เห็นดวยมาก 

 

2 

3. นักเรียนสามารถพจิารณาเรื่องทีเ่รียนจนเกิดความรู 

ความเขาใจที่ถูกตอง 

 

4.00 

 

0.67 

 

เห็นดวยมาก 

 

4 

4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง

ที่เรียน และฝกใหเกิดกระบวนการคิดอยางมเีหตุผล 

 

4.12 

 

0.67 

 

เห็นดวยมาก 

 

1 

รวม 4.11 0.44 เห็นดวยมาก (3) 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 

1. ครูสรางบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียน ดวยการย้ิมแยม

แจมใส และใหความเปนกันเองกบันักเรียน 

 

 

4.13 

 

 

0.62 

 

 

เห็นดวยมาก 

 

 

1 

2. นักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพือ่นใน

ช้ันเรียนและครูผูสอน 

 

4.09 

 

0.62 

 

เห็นดวยมาก 

 

2 

3. นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

4.02 

 

0.63 

 

เห็นดวยมาก 

 

3 

รวม 4.15 0.49 เห็นดวยมาก (1) 

1. นักเรียนไดฝกฝนตนเองทัง้ กาย วาจา ใจ และปญญา

ในการทํากจิกรรมการเรียนรู 

 

4.06 

 

0.71 

 

เห็นดวยมาก 

 

3 

2. นักเรียนรูจักตรึกตรองอยางมเีหตุผลกอนตัดสินใจใน

การตอบคําถาม 

 

4.10 

 

0.65 

 

เห็นดวยมาก 

 

2 

3. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

4.14 

 

0.62 

 

เห็นดวยมาก 

 

1 

รวม 4.13 0.47 เห็นดวยมาก (2) 

ความคิดเห็นโดยรวม 4.13 0.52 เห็นดวยมาก - 
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ภาคผนวก ฎ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ สําหรบัผูเช่ียวชาญ  

ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบไตรสกิขา  
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ตารางท่ี 6 คาดัชนีความสอดคลองท่ีไดจากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา 

 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญคนที ่

R IOC 
1 2 3 4 5 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 

1.  ครูสรางบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน ดวยการยิ้มแยมแจมใสและให

ความเปนกันเองกับนักเรียน 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.80 

2.  นักเรียนทีความสัมพันธอันดตีอกันระหวางเพ่ือนในชั้นเรียนและครู +1 0 +1 0 +1 3 0.60 

3.  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน +1 0 +1 0 +1 3 0.60 

4.  นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.  ครูมีสื่อการสอนท่ีเอ้ือตอการดําเนินกิจกรรม มีความหลากหลาย 

ทําใหมีความรูสึกสนุกกับการเรียนรู 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 

6.  นักเรียนรูจักควบคุมตนเองและยอมรับกฎ กติกาในการเรียนรู

รวมกับผูอ่ืน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

7.  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคดิเห็นในเร่ืองท่ีเรียนและ

ฝกใหคิดอยางมีเหตุผล 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 

8.  นักเรียนมีจิตใจจดจอตอเน้ือหาสาระท่ีเรียน ทําใหเกิดการเรียนรู

อยางตอเน่ือง 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

9.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูท่ีไดรับจากบทเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. นักเรียนใชปญญาในการพิจารณาเร่ืองท่ีเรียนจนเกิดความรูความ

เขาใจท่ีถูกตอง 

+1 +1  +1+1 +1 5 1.00 

ดานประโยชนที่ไดรับ 

11. นักเรียนไดฝกศีล สมาธิ และปญญาในการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

  

0.80 

12. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรูและความคดิเห็นกับเพ่ือนได

อยางมีเหตผุล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. นักเรียนรูจักการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆไดอยาง

เหมาะสม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

14. นักเรียนรูจักตรึกตรองอยางมีเหตุผลกอนตดัสินใจตอบคําถาม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15. นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ภาคผนวก ฏ 

หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก  
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คําอธบิายรายวิชา 

 

 รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 60 ช่ัวโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับสังคายนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาที่มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ

ต้ังแตประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกกิรยิา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี นางวิสาขาอนาถบิณฑิกะ พระ

เจาอดศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ  ชาดกในเรื่อง

อัพชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก 

เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ความจําเปนที่ทุกคนตองเรียนรูศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนตอศาสนิกชน

อื่นในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชนตอ ศาสนสถาน วิถี

ชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของภิกษุในการเผยแผพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคล

ตางๆ การจัดโตะหมูบูชา การจัดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโตะหมูบูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธี

และพิธีกรรมในเรื่องคําอาราธนาตางๆ ประวัติ ความสําคัญและการปฏิบัติตนในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต ปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมและนําไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัวในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การ

พัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและดําเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เจริญปญญาดวยอาณาปานสติ 

กาสรปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา 

          ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตรทีแ่สดงลักษณะทางกายภาพและสงัคมของประเทศไทย 

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เสนแบงเวลาของประเทศไทยกับทวีปตางๆ ภัยธรรมชาติและ

การระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทําเลที่ต้ังกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคม ปจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตอการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี 

สินคาและประชากร การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและความรวมมือของประเทศตางๆที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

          โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการกลุมและกระบวนการแกปญหา 

          เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่

กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม สามารถนําไป

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นําไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รัก

ความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยูกันอยางสันติสุข 
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 ตัวชี้วัด 

                    ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9, 

    ม.1/10 , ม.1/11         

                    ส 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5  

                    ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3  

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

                รวม 23 ตัวช้ีวัด 
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โครงสรางหนวยการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม             รหัส ส21101 

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม             ภาคเรียนที่ 1         เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

จํานวน 1.5  หนวยกิต                                ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ลําดบั

ที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระสําคญั 

เวลา 

(ชม.) 

น้ําหนัก

คะแนน 

1 เคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรและ 

การแบงเขตเวลา

ของโลก 

ส 5.1เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพและ

ความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมี

ผลตอกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติใชแผนที่และเคร่ือง 

มือทางภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะหสรุปและใชขอมูลภูมิ

สาร สนเทศอยางมีประ สทิธิ

ภาพ 

ม.1/1 เลือกใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ 

กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน

ขอมูล เพ่ือวิเคราะหลักษณะ

ทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

ม.1/2 อธิบายเสนแบงเวลา 

และเปรียบเทียบวัน เวลา

ของประเทศไทยกับทวีป     

ตาง ๆ 

การศึกษาเร่ืองราวตาง ๆ บน

โลก มีความจําเปนตองใช

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร เชน  

ลูกโลก แผนที ่เปนตนเนื่องจาก

มีขอมูลที่เกิดขึน้จากการสาํรวจ 

โดยที่ผูสนใจเร่ืองราวไมจําเปน 

ตองเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ

ดวยตนเอง  สวนการ ศึกษา

เร่ืองการแบงเขตเวลาของโลก 

จะทําใหเขาใจความแตกตาง

ของเวลาและสามารถเปรียบ 

เทียบเวลาแตละทองถิ่นได 

6 10 

2 ภูมิศาสตรประเทศ

ไทย 

ส 5.1เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพและ

ความสัมพันธ 

ม.1/1 เลือกใชเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ 

กราฟ แผนภูมิ) ในการ

สืบคนขอมูล เพ่ือวิเคราะห 

การศึกษาภูมิศาสตรประเทศ

ไทยควรศึกษาสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ  ลักษณะ 

10 16.6

6 

  ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและ

กันในระบบของธรรมชาติใช

แผนที่และเคร่ือง มือทาง

ภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะหสรุปและใชขอมูล      

ภูมิสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ลักษณะทางกายภาพและ

สังคมของประเทศไทยและ

ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและ

โอเชียเนีย   

ม.1/3 วิเคราะหเชื่อม โยง

สาเหตุและแนวทางปองกัน

ภัยธรรมชาติและการระวัง

ภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 

เศรษฐกิจของประเทศไทย  

ตลอดจนเขาใจถึงความ 

สัมพันธระหวางประชากรกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทัง้นี ้เพ่ือที่เราจะ

ไดเขาใจภูมิศาสตรของไทย           

ที่มีผลตอการดํารงชีวติของ 

คนไทย 

  

  ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสภาพ 

แวดลอมทางกายภาพที่

กอใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมมีจิตสํานึกและมี

สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ม.1/1วิเคราะหผล กระทบ

จากการ เปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ม.1/2  วิเคราะหความ

รวมมือของประเทศตาง ๆ 

ที่มีผลตอสิ่ง แวดลอมทาง

ธรรม ชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
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ลําดบั

ที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระสําคญั 

เวลา 

(ชม.) 

น้ําหนัก

คะแนน 

   

 

ม.1/3 สํารวจ และอธิบาย

ทําเลที่ตัง้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทวีป

เอเชีย ออสเตรเลีย และ       

โอเชียเนีย โดยใช

แหลงขอมูลที่หลากหลาย 

ม.1/4 วิเคราะหปจจัยทาง

กายภาพและสังคมที่มีผลตอ

การเลื่อนไหลของความคิด  

เทคโนโลยี สินคาและ

ประชากรในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   

3 ภัยธรรมชาติและ

การระวังภัย 

ส 5.1เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพและ

ความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมี

ผลตอกันและกันในระบบของ

ธรรมชาติใชแผนที่และเคร่ือง 

มือทางภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะหสรุปและใชขอมูลภูมิ

สาร สนเทศอยางมีประ สทิธิ

ภาพ 

ม.1/3 วิเคราะหเชื่อมโยง

สาเหตุและแนวทางปองกัน

ภัยธรรมชาติและการระวัง

ภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

และทวีปเอเชีย  

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ภัยธรรมชาติเปนภัยพิบัติที่

สรางความเสียหายเปนอยาง

มากตอมนุษย  ไมวาจะเปน

แผนดินไหว  สึนามิ  น้ําทวม 

ปจจุบันภัยธรรมชาติไดเกิดขึ้น

บอยคร้ังทั้งในประเทศไทย  

ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย การเรียนรู

เก่ียวกับภัยธรรมชาติและการ

ระวังภัยทําใหสามารถรูเทาทัน 

รวมทั้งสามารถเอาชีวติรอดได

อยางปลอดภัย 

4 6.66 

4 ภูมิศาสตรทวีป

เอเชีย 

ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพและความสัมพันธ

ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและ

กันในระบบของธรรมชาติใช

แผนที่และเคร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห

สรุปและใชขอมูลภูมิสารสนเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสภาพ 

แวดลอมทางกายภาพที่

กอใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมมีจิตสํานึกและมี

สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ม.1/1 เลือกใชเคร่ือง มือ

ทางภูมิศาสตร (ลูกโลก  

แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ใน

การสืบคนขอมูล เพ่ือ

วิเคราะหลักษณะทาง

กายภาพและสงัคมของ

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   

ม.1/1วิเคราะหผล กระทบ

จากการ เปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ม.1/2  วิเคราะหความ

รวมมือของประเทศตาง ๆ 

ที่มีผลตอสิ่งแวดลอม         

ทางธรรม  

ทวีปเอเชียเปนแผนดินขนาด

ใหญที่สุดของโลก มีประชากร

ที่มีเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณีที่แตกตางกัน

มาก ในการศึกษาภูมิศาสตร

ทวีปเอเชียเพ่ือใหเกิดความรู  

ความเขาใจถึงสภาพกายภาพ

และสังคม  รวมถึงความ

รวมมือกันระหวางประเทศ  

เพ่ือการพัฒนาและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

10 16.66 
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ลําดบั

ที่ 

ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระสําคญั 

เวลา 

(ชม.) 

น้ําหนัก

คะแนน 

   ม.1/3 สํารวจ และอธิบาย

ทําเลที่ตัง้กิจ กรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทวีป

เอเชีย ออสเตรเลีย และโอ

เชียเนีย โดยใชแหลงขอมูลที่

หลาก หลาย 

ม.1/4 วิเคราะหปจจัยทาง

กายภาพและสังคมที่มีผลตอ

การเลื่อนไหลของความ คดิ  

เทคโนโลยี  สินคา  และ

ประชากรในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   

5 ภูมิศาสตรทวีป

ออสเตรเลียและโอ

เชียเนีย 

ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลก

ทางกายภาพและความ 

สัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอ

กันและกันในระบบของ

ธรรมชาติใชแผนที่และเคร่ือง 

มือทางภูมิศาสตรในการคนหา 

วิเคราะหสรุปและใชขอมูลภูมิ

สารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสภาพ 

แวดลอมทางกายภาพที่กอให 

เกิดการสรางสรรควัฒนธรรมมี

จิตสํานึกและมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

ม.1/1 วิเคราะหผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

ม.1/2 วิเคราะหความ

รวมมือของประเทศตาง ๆ 

ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาต ิ

ม.1/3 สํารวจ และอธิบาย

ทําเลที่ตัง้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทวีป

เอเชีย ออสเตรเลีย และ      

โอเชียเนีย โดยใชแหลง 

ขอมูลที่หลากหลาย 

ม.1/4 วิเคราะหปจจัยทาง

กายภาพและสังคมที่มีผลตอ

การเลื่อนไหลของความคิด  

เทคโนโลยี สินคาและ

ประชากรในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

มีภูมิลักษณเปนเกาะและ       

หมูเกาะ ตั้งอยูในมหาสมุทร

แปซิฟก ซ่ึงแตละประเทศ จะ

มีลักษณะเฉพาะของตนเอง 

การศึกษาเรียนรูสภาพทาง

ภูมิศาสตรการเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติและเร่ืองราว 

ตาง ๆ ที่เก่ียวของจะทาํใหเรา

มีความรูความเขาใจในทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย         

ไดดีขึ้น 

10 16.6

6 

รวม 40  
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แบบวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือจัดทําคําอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา (ส21101) 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 

 

รายละเอียดการจัดการเรยีนรู/แผนการวัดผลประเมินผล 

หนวยท่ี/เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

จํานวน 

(ชม.) 

สัดสวนคะแนน 

K P A C รวม 

1.เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรและ

การแบงเขตเวลาของโลก 

ส 5.1    ม.1/1, ม.1/2 6 1 3 1 1 6 

2.ภูมิศาสตรประเทศไทยและ

ภัยธรรมชาต ิ

ส 5.1     ม.1/1, ม.1/3 

ส 5.2     ม.1/1, ม.1/2, 

            ม.1/3, ม.1/4 

14 

 

2 6 4 2 14 

3.พุทธศาสนา (หนวย 1-4) ส 1.1     ม.1/1, ม1/2,  

            ม.1/3, ม.1/4, 

            ม.1/5 

10 2 6 2 - 10 

 -----สอบกลางภาค----  20    30 

4.ทวีปเอเชยี ส 5.1     ม.1/1 

ส 5.2     ม.1/1, ม.1/2,  

            ม.1/3, ม.1/4 

10 1 6 2 1 10 

5.ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย 

ส 5.1     ม.1/1 

ส 5.2     ม.1/1, ม.1/2, 

            ม.1/3, ม.1/4 

10 2 3 3 2 10 

6.พุทธศาสนา (หนวย 5-8) ส 1.1   ม.1/6, ม1/7,  

          ม.1/8, ม1/9,  

          ม.1/10, ม1/11 

ส 1.2   ม.1/1, ม.1/2, 

          ม.1/3, ม.1/4, 

          ม.1/5 

10 2 6 1 1 10 

 ---สอบปลายภาค--- 20     30 

รวมทั้งหมด  60     100 
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สรุปแผนการวัดประเมินผลอัตราสวนคะแนนระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 

 

อัตราสวนคะแนน For1 : Sum1 : For2 : Sum2 = 30 : 20 : 30 : 20 

 

การวัดผล หนวยที ่
มาตรฐาน

การเรียนรู 
ตัวช้ีวัด(รหัสตัวช้ีวัด) 

อัตราสวนคะแนน 

K P A C รวม 

กอนสอบ 

กลางภาค 

(Formative1) 

1 ส 5.1 ม.1/1, ม.1/2 1 3 1 1 6 

2 ส 5.1 

ส 5.2 

ม.1/1, ม.1/3 ,ม.1/1, ม.1/2,

ม.1/3, ม.1/4 

2 6 4 2 14 

3 ส 1.1 ม.1/1, ม1/2, ม.1/3,ม.1/4,

ม.1/5 

2 6 2 - 10 

สอบกลางภาค

(Formative1) 

  

20 

    

30 

กอนสอบปลาย

ภาค 

(Formative2) 

4 ส 5.1, 

ส 5.2 

ม.1/1, ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,

ม.1/4 

1 6 2 1 10 

5 ส 5.1 

ส 5.2 

ม.1/1, ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,

ม.1/4 

2 3 3 2 10 

6 ส 1.1 

ส 1.2 

ม.1/6, ม1/11, ม.1/1, 

ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

2 6 1 1 10 

สอบปลายภาค 

(Formative2) 

  

20 

    

30 
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แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชวงช้ันที่ 1         ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก        เวลา 6 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เครื่องมือสําคัญทางภูมิศาสตร                จํานวน   2  ช่ัวโมง 

ครูผูสอน วาที่รอยตรีหญงิมนัญญา เมฆสุข                 

โรงเรียนสุราษฎรพทิยา สํานักงานเขตพื้นทีม่ัธยมศึกษาเขต 11 สุราษฎรธานี – ชุมพร  

1. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู 

 1.1 ตัวชี้วัด 

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

สืบคนขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

1.2 จุดประสงคการเรียนรู  

   1) บอกความหมาย ความสําคัญและประโยชนของลูกโลก แผนที่ เข็มทิศ รูปถายทาง

อากาศ ภาพถายจากดาวเทียม โดยผานการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาได 

   2) สาธิตการใชลูกโลก แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตรอื่น ๆ โดยผานการจัดการ

เรียนรูแบบไตรสิกขา ได 

   3) เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศของประเทศไทยโดยผานการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาได 

 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร เปนเครื่องมือสําคัญในการสืบคนขอมูลลักษณะทางกายภาพและ

สังคมของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  

  

3. สาระการเรียนรู 

 3.1 สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

-  เครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง

กายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย 

 3.2 สาระการเรยีนรูทองถ่ิน 

  - 
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4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 4.1 ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสํารวจคนหา 

2) ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3) ทักษะการวิเคราะห 

 4.2 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1. มีวินัย รับผิดชอบ  

2. ใฝเรียนรู  

3. มุงมั่นในการทํางาน 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู        

          ขั้นท่ี 1 ขั้นศีล(ศีลสิกขา) 

       เปนการควบคุม กาย วาจา ใจใหมีความพรอมในการทํากิจกรรม  มีข้ันตอนดังน้ี 

 1.  นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอาณาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติ

อยูกับลมหายใจเขา - ออก เปนหลัก) ใชเวลา 3 นาที โดยการปฏิบัติดังน้ี 

        1.1 นักเรียนทุกคนรําลึกถึงคุณพระรัตนไตร (พระพุทธ พระธรรม พระสงค) โดยให

นักเรียนน่ังตัวตรง ไมเกร็ง หงายมือ มือขวาทับมือซาย หลับตากําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยู

กับลมหายใจเขาออก ไมเผลอสติ ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบัติสมาธิใหนักเรียนมีความเพียรพยายาม 

(สัมมาวายามะ) มีความรูตัวทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจเขา - ออก 

(สัมมาสมาธิ) (ฝกฝนใหนักเรียนรูจักการใช หู ตา จมูก กาย และใจ ในการเรียนรูเกิดการพัฒนาสมอง

และใชทักษะของรางกายทั้ง 5 : ส.สัมผัส)   

  1.2 ครูใหนักเรียนตอบคําถามเพื่อทบทวนความรู เ ดิมเกี่ยวกับประโยชนและ

ความสําคัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทลูกโลก แผนที่ เข็มทิศ รูปถายทางอากาศ ภาพจาก

ดาวเทียม 

  1.3 ครูอธิบายเช่ือมโยงใหนักเรียนเขาใจวา การศึกษาเรื่องราวตาง ๆ บนโลกน้ันมี

ความจําเปนตองใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

  1.4 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นวาเคยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร ชนิด

ใดบาง และใชเพื่อประโยชนอะไร 
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 ขั้นท่ี 2 การฝกจิตเบ้ืองตน (จิตตภาวนา) 

 1.  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เกง ปานกลาง

คอนขางเกง ปานกลางคอนขางออน และออน (ครูแบงกลุมไวลวงหนา) ใหสมาชิกแตละคนในกลุม

กําหนดหมายเลขประจําตัว 1 - 4 ตามลําดับ เรียกกลุมน้ีวา กลุมบาน (Home Group) 

 2.  สมาชิกแตละหมายเลขของกลุมบานแยกยายกันไปรวมกับสมาชิกหมายเลขเดียวกัน

เปนกลุมใหม เรียกกลุมน้ีวา กลุมผูเช่ียวชาญ (Expert Group) แลวใหแตละกลุมรวมกันศึกษาความรู

เรื่อง เครื่องมือสําคัญทางภูมิศาสตร จากหนังสือเรียน หนังสือคนควาเพิ่มเติม หองสมุด และ

แหลงขอมูลสารสนเทศ หมายเลขละ 1 เรื่อง ดังน้ี 

  หมายเลข 1 ศึกษาความรูเรื่องลูกโลก 

  หมายเลข 2 ศึกษาความรูเรื่องแผนที ่

  หมายเลข 3 ศึกษาความรูเรื่องเข็มทิศ 

  หมายเลข 4 ศึกษาความรูเรื่องรูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมและเครื่องมืออื่น ๆ 

 3.  นักเรียนแตละคนนําความรูที่ไดมาบันทึกลงในแบบบันทึกการอาน 

 4.  สมาชิกกลุมผูเช่ียวชาญแตละหมายเลขรวมกันทําความเขาใจความรูที่ศึกษา แลวนําไป

เปนพื้นฐานในการทําใบงาน ดังน้ี 

  หมายเลข 1 ทําใบงานที่ 1.1 เรื่องลูกโลก 

  หมายเลข 2 ทําใบงานที่ 1.2 เรื่องแผนที่ 

  หมายเลข 3 ทําใบงานที่ 1.3 เรื่องเข็มทิศ 

  หมายเลข 4 ทําใบงานที่ 1.4 เรื่องรูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมและเครื่องมืออื่น ๆ 

 5. สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันอธิบายความรูใหสมาชิกในกลุมเขาใจ และตรวจสอบ

ความถูกตองในใบงานที่ตนรับผิดชอบ 

 6. นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด (ถานักเรียนตองไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย 

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ นักเรียนตองใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใด) 

 7. สมาชิกกลุมผูเช่ียวชาญแยกยายกันกลับเขาสูกลุมบาน แลวผลัดกันนําความรูที่ไดจาก

การศึกษาและการทําใบงานมาเลาใหสมาชิกคนอื่นฟง 

 8. สมาชิกภายในกลุมผลัดกันซักถามในประเด็นที่สงสัยจนเกิดความเขาใจกระจางชัด 

 9. ครูสุมตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานในใบงานกลุมละ 1 เรื่อง หรือ 1 ใบงาน 

ตามความเหมาะสม และใหกลุมอื่นนําเสนอเพิ่มเติมในสวนที่แตกตางกัน โดยมีครูเปนผูตรวจสอบ

ความถูกตอง 

 10. นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด (ถานักเรียนตองไปสํารวจปาในบริเวณดอย              

อินทนนท นักเรียนจะตองใชเครื่องมือ ทางภูมิศาสตรชนิดใด) 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นปญญา(ปญญาสิกขา) 

 1. สมาชิกในแตละกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษามาสังเคราะหและสรุปเปนความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับลักษณะ ความสําคัญ และการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรแตละชนิด พรอมวางแผน

นําเสนอการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร อยางนอยกลุมละ 4 ชนิด 

 2. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการสรุปความรูเกี่ยวกับลักษณะ ความสําคัญ และการ

ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 3. นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด (นักเรียนคิดวาเครื่องมือทางภูมิศาสตรมี 

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางไรบาง) 

 4. ครูมอบหมายใหนักเรยีนแตละกลุมนําความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรไป

ประยุกตใชในการสืบคนลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย และทวีปเอเชีย 

 5. ครูใหนักเรียนแตละคนทํากิจกรรมตามตัวช้ีวัด : กิจกรรมที่ 1.3 - 1.4 จากแบบวัดฯ 

เปนการบาน เสร็จแลวนําสงครูผูสอน 

 6. นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด (นักเรียนใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใด    

มากที่สุดในปจจุบัน จงยกตัวอยางประกอบ) 

 

7. การวัดและประเมินผล 

 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ 

ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน  

หนวยการเรียนรูที่ 1 

แบบทดสอบกอนเรียน  

หนวยการเรียนรูที่ 1 
(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานที ่1.1 ใบงานที่ 1.1 รอยละ 60 ผานเกณฑ 

ตรวจใบงานที่ 1.2 ใบงานที่ 1.2 รอยละ 60 ผานเกณฑ 

ตรวจใบงานที่ 1.3 ใบงานที่ 1.3 รอยละ 60 ผานเกณฑ 

ตรวจใบงานที่ 1.4 ใบงานที่ 1.4 รอยละ 60 ผานเกณฑ 

ตรวจแบบบันทึกการอาน แบบบันทึกการอาน ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน

รายบุคคล 
ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ัน

ในการทํางาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตการสาธิตการใชเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร 

แบบประเมินการสาธิตการใชเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร 

ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
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8. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 8.1 สื่อการเรียนรู 

  1) หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.1 

  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.1  

  3) หนังสือคนควาเพิ่มเติม 

   - วิโรจน เอี่ยมเจริญ และคณะ. 2549. ไทยแลนดแอตลาส. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน. 

  4) เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก ลูกโลก แผนที่ เข็มทิศ รูปถายทางอากาศ ภาพจาก

ดาวเทียมและเครื่องมืออื่น  ๆ

  5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลูกโลก 

  6) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง แผนที ่

  7) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง เข็มทิศ 

  8) ใบงานที่ 1.4 เรื่อง รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทยีม และเครื่องมืออื่นๆ 

 8.2 แหลงการเรียนรู 

  1) หองสมุด 

  2) แหลงขอมูลสารสนเทศ 

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

   - http://www.skoolbuz.com/library/content/3942 
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

แบบประเมินการสาธิตการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 
การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการศึกษา

ลักษณะทางกายภาพ 
    

2 
การวิเคราะหขอมลูจากเครือ่งมอืทาง

ภูมิศาสตร 
    

3 การเปรียบเทียบวัน เวลา กับประเทศตางๆ 
 

 
   

รวม 
 

 

 

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

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

 

เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก = 4 คะแนน 

ดี = 3 คะแนน 

พอใช = 2 คะแนน 

ปรับปรงุ  = 1 คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 

9 - 10 ดี 

6 - 8 พอใช 

ตํ่ากวา 6 ปรับปรงุ 
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ใบงาน 1.1   

เรื่อง ลูกโลก 

 

ตอนท่ี 1  

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ลูกโลกมีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

2. เราสามารถใชลูกโลกศึกษาขอมลูใดไดบาง 

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

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

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

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

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

 

ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูภาพลูกโลกในลักษณะตางๆ แลวตอบคําถาม 

 

 
 

1. ภาพลูกโลกในชุดน้ีใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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2.  นักเรียนไดรับความรูจากภาพน้ีอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

  

 
 

3. นักเรียนสามารถศึกษาความรูเกี่ยวกับอะไรบางในลกูโลกภาพน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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เฉลย ใบงานท่ี 1 

เรื่อง ลูกโลก 

ตอนท่ี 1  

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ลูกโลกมีประโยชนอยางไร 

 1) áÊ´§µíÒáË¹�§ áÅÐ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¢Í§¾×é¹·Õè»ÃÐà·È ·ÇÕ» ·ÐàÅ ÁËÒÊÁØ·Ã ä´�µÃ§µÒÁ·Õè»ÃÒ¡¯º¹¼ÔÇ
âÅ¡ 

2) áÊ´§àÊ�¹àÁÃÔà´ÕÂ¹áÅÐàÊ�¹¢¹Ò¹ËÃ×ÍàÊ�¹ÅÐµÔ¨Ù́  ÁÒµÃÒÊ�Ç¹à¾×èÍáÊ´§¤�ÒÃÐÂÐ·Ò§áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¢¹Ò´
¾×é¹·ÕèµÒÁ»ÃÒ¡¯º¹ÅÙ¡âÅ¡ 

 

2. เราสามารถใชลูกโลกศึกษาขอมลูใดไดบาง 

1) ÈÖ¡ÉÒ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃËÁØ¹¢Í§âÅ¡ 
2) ÈÖ¡ÉÒ·ÇÕ»µ�Ò§ æ ·Ñé§ 7 áË�§ à¡ÕèÂÇ¡Ñº·ÕèµÑé§ ¢¹Ò´ ÃÙ»Ã�Ò§ ÍÒ³Òà¢µµÔ´µ�Í 
3) ÈÖ¡ÉÒµíÒáË¹�§·ÕèµÑé§¢Í§»ÃÐà·Èµ�Ò§æ 
4) ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃâ¤¨Ã¢Í§âÅ¡ 
5) ÈÖ¡ÉÒàÊ�¹àÁÃÔà´ÕÂ¹ 
6) ÈÖ¡ÉÒàÊ�¹¢¹Ò¹ËÃ×ÍàÊ�¹¢¹Ò¹ÅÐµÔ¨Ù́  
 

ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูภาพลูกโลกในลักษณะตาง ๆ แลวตอบคําถาม 

 

 
 

1. ภาพลูกโลกในชุดน้ีใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

¡ÒÃâ¤¨Ã¢Í§âÅ¡ÃÍº´Ç§ÍÒ·ÔµÂ� 
 

2. นักเรียนไดรบัความรูจากภาพน้ีอยางไรบาง 

¤ÇÒÁÃÙ�à¡ÕèÂÇ¡ÑºÄ´Ù¡ÒÅ 
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3. นักเรียนสามารถศึกษาความรูเกี่ยวกับอะไรบางในลกูโลกภาพน้ี 

·ÇÕ»àÍàªÕÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÙÁÔ»ÃÐà·È¢Í§·ÇÕ»àÍàªÕÂ»ÃÐà·Èµ�Ò§ æ ·ÐàÅ ÁËÒÊÁØ·Ã àÊ�¹àÁÃÔà´ÕÂ¹ àÊ�¹¢¹Ò¹
ÅÐµÔ¨Ù́  
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ใบงานท่ี 2 

เรื่อง แผนท่ี 

 

ตอนท่ี 1 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. แผนที่มีประโยชนอยางไร     

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

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

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

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

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

 

2. แผนที่มีกี่ชนิด อะไรบาง จงอธิบายสั้น ๆ 

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

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

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

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

 

3. เสนโครงแผนที่ประกอบดวยเสนอะไรบาง 

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

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

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

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

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

   

4. พิกัดทางภูมิศาสตร คืออะไร 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูแผนที่ แลวตอบคําถาม 

 

 
 

คําถาม 

1. จากแผนที่นักเรียนสามารถอานขอมลูเกี่ยวกบัอะไรบาง 

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

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

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

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

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

 

2. นักเรียนคิดวา แผนที่ชุดน้ีมีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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เฉลย ใบงานท่ี 2 

เรื่อง แผนท่ี 

ตอนท่ี 1 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. แผนที่มีประโยชนอยางไร      

1) ãª�ÈÖ¡ÉÒ¢�ÍÁÙÅ¢Í§ÊÔè§µ�Ò§ æ ã¹¾×é¹·Õèä´�ÍÂ�Ò§¶Ù¡µ�Í§ â´ÂäÁ�µ�Í§ä»ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÊ¶Ò¹·Õè¨ÃÔ§·íÒãË�»ÃÐËÂÑ´ 
àÇÅÒ 

2) ·íÒãË�ÃÙ�¢�ÍÁÙÅà©¾ÒÐ¨Ø´ áÅÐ¢�ÍÁÙÅ·ÕèË�Ò§ä¡Å 
3) ÊÒÁÒÃ¶ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾×é¹·Õè áÅÐà¢�Ò¶Ö§¾×é¹·Õèä´�ÍÂ�Ò§¶Ù¡µ�Í§ 

 

2. แผนที่มีกี่ชนิด อะไรบาง จงอธิบายสั้น ๆ 

3 ª¹Ô´ ¤×Í 
1) á¼¹·Õèáººáº¹ áÊ´§µíÒáË¹�§¢Í§ÊÔè§µ�Ò§ æ ã¹·Ò§ÃÒº ÁÕ»ÃÐâÂª¹�ÍÂ�Ò§ÁÒ¡ã¹¡ÒÃãª�ËÒÃÐÂÐ·Ò§

áÅÐàÊ�¹·Ò§ 
2) á¼¹·ÕèÀÙÁÔ»ÃÐà·È áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁá¹Ç´Ôè§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÙÁÔÅÑ¡É³�¢Í§¾×é¹âÅ¡ 
3) á¼¹·Õèà©¾ÒÐàÃ×èÍ§ áÊ´§¢�ÍÁÙÅà©¾ÒÐàÃ×èÍ§ã´àÃ×èÍ§Ë¹Öè§ àª�¹ á¼¹·Õè»ÃÐªÒ¡Ã á¼¹·ÕèÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ 

 

3. เสนโครงแผนที่ประกอบดวยเสนอะไรบาง 

1) àÊ�¹àÁÃÔà´ÕÂ¹ à»�¹àÊ�¹ÊÁÁµÔ·ÕèÅÒ¡¨Ò¡¢ÑéÇâÅ¡àË¹×Íä»ÂÑ§¢ÑéÇâÅ¡ãµ� 
2) àÊ�¹ÈÙ¹Â�ÊÙµÃ à»�¹àÊ�¹â¤�§Ç§¡ÅÁãË�·Õèáº�§âÅ¡ÍÍ¡à»�¹ 2 «Õ¡ ¤×Í «Õ¡âÅ¡àË¹×Í¡Ñº«Õ¡âÅ¡ãµ� 
3) àÊ�¹¢¹Ò¹ÅÐµÔ¨Ù´ à»�¹àÊ�¹â¤�§Ç§¡ÅÁàÅç¡ «Öè§µÑé§©Ò¡¡Ñºá¡¹¢ÑéÇâÅ¡ à»�¹àÊ�¹ÊÁÁµÔ·ÕèÅÒ¡¨Ò¡·ÔÈ

µÐÇÑ¹µ¡ä»ÂÑ§·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡ 
 

4. พิกัดทางภูมิศาสตร คืออะไร 

à»�¹¤�Ò¾Ô¡Ñ´¢Í§¨Ø´·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÅÒ¡àÊ�¹àÁÃÔà´ÕÂ¹¡ÑºàÊ�¹¢¹Ò¹ÁÒµÑ´¡Ñ¹ â´ÂµíÒáË¹�§º¹àÊ�¹àÁÃÔà´ÕÂ¹ 
àÃÕÂ¡Ç�Ò ÅÍ§¨Ô¨Ù́  Ê�Ç¹µíÒáË¹�§º¹àÊ�¹¢¹Ò¹àÃÕÂ¡Ç�Ò ÅÐµÔ¨Ù́  
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ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูแผนที่ แลวตอบคําถาม 

 

 
 

คําถาม 

1. จากแผนที่นักเรียนสามารถอานขอมลูเกี่ยวกับอะไรบาง 

ÅÑ¡É³ÐÀÙÁÔ»ÃÐà·È ÍÒ³Òà¢µµÔ´µ�Í¡Ñº»ÃÐà·Èµ�Ò§ æ ¨Ñ§ËÇÑ´µ�Ò§ æ ¢Í§ä·Â ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ¾×ª¾ÃÃ³
¸ÃÃÁªÒµÔ 
 

2. นักเรียนคิดวา แผนที่ชุดน้ีมีประโยชนอยางไร 

»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ÂÑ§¨Ñ§ËÇÑ´µ�Ò§ æ ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾ ¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
¡ÒÃ·�Í§à·ÕèÂÇ ÏÅÏ 
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ใบงานท่ี 3 

เรื่อง เข็มทิศ 

 

ตอนท่ี 1 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. เข็มทิศมีลกัษณะสําคัญอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 

2. เข็มทิศมีความสําคัญอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 

3 .การใชเข็มทิศมีความสัมพันธกบัแผนที่อยางไร 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูภาพ แลวตอบคําถาม 

 

 
 

คําถาม 
กิจกรรมในภาพใดที่ตองอาศัยเข็มทิศ จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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เฉลย ใบงานท่ี 3 

เรื่อง เข็มทิศ 

 

ตอนท่ี 1 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. เข็มทิศมีลกัษณะสําคัญอยางไร 

 à»�¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊµÃ�·ÕèãË�¢�ÍÁÙÅ´�Ò¹·ÔÈ·Ò§ ÁÕËÅÑ¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹â´ÂÍÒÈÑÂáÃ§´Ö§´Ù´ÃÐËÇ�Ò§
Ê¹ÒÁáÁ�àËÅç¡¢ÑéÇâÅ¡¡Ñºà¢çÁáÁ�àËÅç¡¢Í§à¢çÁ·ÔÈ à¢çÁáÁ�àËÅç¡¨ÐªÕéÍÂÙ�ã¹á¹Ç·ÔÈàË¹×Í-ãµ�µÅÍ´àÇÅÒ 
 

2. เข็มทิศมีความสําคัญอยางไร 

 ãª�ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ä´�á¡� ¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Í·ÐàÅ à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ¡ÒÃà´Ô¹à·�Òä»ÂÑ§µíÒáË¹�§µ�Ò§ æ 
 
3 .การใชเข็มทิศมีความสัมพันธกบัแผนที่อยางไร 

 ¡ÒÃãª�à¢çÁ·ÔÈ¨Ðµ�Í§ÁÕá¼¹·Õè»ÃÐ¡Íº áÅÐµ�Í§ËÒ·ÔÈàË¹×Í¡�Í¹ à¾×èÍ¨Ðä´�ÃÙ�·ÔÈ¢Í§¤�Ò¢Í§ÁØÁ·ÕèàºÕèÂ§àº¹ä»
¨Ò¡·ÔÈàË¹×Í 
 

ตอนท่ี 2 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนดูภาพ แลวตอบคําถาม 
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คําถาม 
  กิจกรรมในภาพใดที่ตองอาศัยเข็มทิศ จงอธิบาย 

1) ÀÒ¾·Õè 2 ÅÙ¡àÊ×Íà¢�Ò¤�ÒÂ¾Ñ¡áÃÁ¨ÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹·Ò§ä¡Åµ�Í§ÍÒÈÑÂà¢çÁ·ÔÈ 
2) ÀÒ¾·Õè 4 ¹Ñ¡·�Í§à·ÕèÂÇä»à´Ô¹à·ÕèÂÇã¹»�Ò¨Ðµ�Í§ÁÕà¢çÁ·ÔÈ»ÃÐ¡Íºá¼¹·Õèà¾×èÍà´Ô¹·Ò§ä»µÒÁ¨Ø´ËÁÒÂ·Õè

µ�Í§¡ÒÃ 
3) ÀÒ¾·Õè 5 ¡ÒÃ¢Ñºà¤Ã×èÍ§ºÔ¹¨Ðµ�Í§ÁÕà¢çÁ·ÔÈ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ÊÙ�¨Ø´ËÁÒÂ·Õè¡íÒË¹´ 
4) ÀÒ¾·Õè 6 ¡ÒÃ¢ÑºàÃ×Íà´Ô¹·ÐàÅä»ÊÙ�¨Ø´ËÁÒÂ¹Ñé¹¨Ðµ�Í§ÁÕà¢çÁ·ÔÈ»ÃÐ¡Íºá¼¹·Õèà¾×èÍãË�¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Í

à»�¹ä»µÒÁàÊ�¹·Ò§·Õè¡íÒË¹´ 
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ใบงานท่ี 4 

เรื่อง รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และเครื่องมืออ่ืน ๆ 

 

ตอนท่ี 1 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1.รูปถายทางอากาศ คืออะไร 

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

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

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

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

   

2.รูปถายทางอากาศมีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

   

3.ทําไมภาพจากดาวเทียมจงึมีขอมลูชัดเจนกวากลองธรรมดา 

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

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

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

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

   

4.เว็บไซตในเครอืขายอินเทอรเน็ต มีประโยชนอยางไร 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูภาพ แลวตอบคําถาม 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

2.ภาพน้ีใหขอมูลชัดเจนในเรื่องใด มปีระโยชนอยางไร 

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

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

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

 

 
3. การสืบคนขอมูลทางภูมิศาสตรจากเว็บไซตตางๆ มีประโยชนอยางไร

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

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

................................................................................................................................................................ 
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เฉลย ใบงานท่ี 4 

 

ตอนท่ี 1 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. รูปถายทางอากาศ คืออะไร 

 ¤×ÍÃÙ»¶�ÒÂ·Õèä´�¨Ò¡¡ÒÃ¶�ÒÂÃÙ»´�ÇÂ¡Å�Í§ â´Â¹íÒ¡Å�Í§ä»µÔ´µÑé§¡ÑºÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ áÅ�Ç¶�ÒÂÃÙ»ã¹á¹Ç´Ôè§ËÃ×Í
à©ÕÂ§¡Ñº¼ÔÇâÅ¡ ¨Ðä´�ÃÙ»¶�ÒÂ¢Í§¾×é¹¼ÔÇâÅ¡µÒÁ¤ÇÒÁà»�¹¨ÃÔ§ 
 

2. รูปถายทางอากาศมีประโยชนอยางไร 

 ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒà»�¹¢�ÍÁÙÅã¹¡ÒÃ·íÒá¼¹·Õè ·íÒâ©¹´·Õè́ Ô¹ ¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§¶¹¹ áÅÐÇÒ§¼Ñ§àÁ×Í§ 
 

3.ทําไมภาพจากดาวเทียมจงึมีขอมลูชัดเจนกวากลองธรรมดา 

 à¾ÃÒÐ´ÒÇà·ÕÂÁÁÕÍØ»¡Ã³�·ÕèºÑ¹·Ö¡à¡çºÃÇºÃÇÁ¢�ÍÁÙÅ´�ÇÂÃÐºº¡Å�Í§ËÅÒÂª�Ç§¤Å×è¹ ºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅàªÔ§µÑÇàÅ¢
¢Í§¤�Ò¡ÒÃÊÐ·�Í¹ª�Ç§¤Å×è¹áÊ§ ÊÒÁÒÃ¶¨íÒá¹¡ÇÑµ¶Øµ�Ò§ æ ä´� â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÊÔè§·Õè»ÃÒ¡¯º¹ÀÒ¾ 
àª�¹ ÊÕ ÃÙ»Ã�Ò§ ÃÙ»áºº ¨Ö§·íÒãË�ä´�¢�ÍÁÙÅ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ 
 

4. เว็บไซตในเครือขายอินเทอรเน็ต มปีระโยชนอยางไร 

 ÁÕ¢�ÍÁÙÅ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡à»�¹»�¨¨ØºÑ¹ ·Ñ¹ÊÁÑÂ â´Âà©¾ÒÐàÇçºä«µ�·ÕèÊÃ�Ò§¨Ò¡Ë¹�ÇÂ§Ò¹â´ÂµÃ§¢Í§áµ�ÅÐ
»ÃÐà·È¨Ö§ÁÕ¢�ÍÁÙÅ·Õè¹�Òàª×èÍ¶×Í 
 

ตอนท่ี 2 

คําชี้แจง ใหนักเรียนดูภาพ แลวตอบคําถาม 

ภาพน้ีมีประโยชนอยางไร 

·íÒãË�ÃÙ�¢�ÍÁÙÅ·Õè»ÃÒ¡¯ÍÂÙ�ã¹ÀÒ¾ µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁà»�¹¨ÃÔ§Ç�Ò
ªØÁª¹ºÃÔ à Ç³ã´ÁÕ»ÃÐªÒª¹µÑé §¶Ôè¹°Ò¹ÍÂÙ�¡Ñ¹ÍÂ�Ò §
Ë¹Òá¹�¹ËÃ×ÍàºÒºÒ§ à»�¹»ÃÐâÂª¹�µ�Í¡ÒÃÇÒ§á¼¹
¾Ñ²¹Ò·ÕèÍÂÙ�ÍÒÈÑÂËÃ×Í¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ ÏÅÏ 
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2. ภาพน้ีใหขอมูลชัดเจนในเรื่องใด มปีระโยชนอยางไร 

 ¢�ÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑºÍØ·¡ÀÑÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ºÃÔàÇ³µ�Ò§ æ ¢Í§âÅ¡ áÅÐÅÑ¡É³Ð¢Í§»�ÒäÁ�ã¹ºÃÔàÇ³µ�Ò§ æ ¢Í§âÅ¡
ÁÕ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹»�Í§¡Ñ¹ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ 
 

 
 

3. การสืบคนขอมูลทางภูมิศาสตรจากเว็บไซตตาง ๆ มปีระโยชนอยางไร 

 ¡ÒÃÊ×º¤�¹¢�ÍÁÙÅ¨Ò¡àÇçºä«µ�µ�Ò§ æ ·íÒãË�ä´�¢�ÍÁÙÅµÒÁ¤ÇÒÁà»�¹¨ÃÔ§áÅÐÃÇ´àÃçÇ àËÁÒÐµ�Í¡ÒÃà»�¹
¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·ÈáÅÐÊÑ§¤ÁâÅ¡ 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

โดยจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงเดียว แลทําเครื่องหมายกากบาท X ลงใน

กระดาษคําตอบ 

1.  เครื่องมือทางภูมิศาสตรมีความสําคัญอยางไร 

        ก.  ชวยใหมนุษยมองเห็นภาพของโลกไดชัดเจน 

        ข.  ใชเปนขอมูลในการแกปญหา 

        ค.  ใชเปนขอมูลในการพฒันาพื้นที่ไดเหมาะสม 

        ง.  ถูกทุกขอ 

2.  ขอใดเปนเครื่องมือประเภทอุปกรณ 

        ก.  ลูกโลก 

        ข.  เข็มทิศ 

        ค.  แผนที ่

        ง.  ภาพถายทางอากาศ 

3.  ขอใดเปนอปุกรณสําคัญในการศึกษาภูมิศาสตรที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อจําลองสิง่ทีเ่กิดข้ึน โดย 

     สรางบนแผนแบนราบ ยอขนาดใหเล็กลงตามอัตราสวน 

        ก.  ลูกโลก 

        ข.  เข็มทิศ 

        ค.  แผนที ่

        ง.  ภาพถายทางอากาศ 

4.  ขอใดเปนขอมลูดานวัฒนธรรม 

        ก.  บานเรือน 

        ข.  ภูเขา 

        ค.  แมนํ้า 

        ง.  สภาพภูมิประเทศ 
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5.  ขอใดเปนแผนที่เฉพาะเรื่อง 

        ก.  แผนที่อางอิง 

        ข.  แผนที่สถิติ 

        ค.  แผนที่มาตราสวนใหญ 

        ง.  แผนที่มาตราสวนเลก็ 

6.  ขอใดจัดเปนแผนทีม่าตราสวนเลก็ 

        ก.  แผนที่ชุมชน 

ข.แผนที่จงัหวัด 

ค.  แผนทีป่ระเทศไทย 

ง.  แผนที่โลก 

7.  องคประกอบของแผนที่คืออะไร 

        ก.  สี  และเสน 

        ข.  เสน  และขนาด 

        ค.  สิ่งตางๆ ที่ปรากฏบนแผนที ่

        ง.  รูปราง  สี  ขนาดและเสน 

8.  ภาพถายทางอากาศประเภทน้ีมักจะใชในการสํารวจเสนทางถนนหรือรถไฟเปนภาพถายแบบใด 

        ก.  ภาพถายเด่ียว 

        ข.  ภาพถายเปนแถบ 

        ค.  ภาพถายเปนกลุม 

        ง.  ภาพถายแนวด่ิง 

9.  ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทยช่ืออะไร 

        ก.  ดาวเทียมธีออส 

        ข.  ดาวเทียมไทยคม 

        ค.  ดาวเทียมสปุกนิก 

        ง.  ดาวเทียมแลนดเซต 

10. ภาพถายจากดาวเทียมใชเทคโนโลยีอะไร 

        ก.  รังสีแกรมมา 

        ข.  รังสีความรอน 

        ค.  คลื่นแมเหลก็ไฟฟา 

        ง.  คลื่นวิทยุ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 

ขอที่ 1  ง 

ขอที่ 2  ข 

ขอที่ 3  ค 

ขอที่ 4  ก 

ขอที่ 5  ข 

ขอที่ 6  ง 

ขอที่ 7  ค 

ขอที่ 8  ข 

ขอที่ 9  ก 

ขอที่ 10  ค 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

โดยจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงเดียว แลทําเครื่องหมายกากบาท × ลงใน

กระดาษคําตอบ 

1.  ขอใดเปนเครื่องมือประเภทอุปกรณ 

        ก.  ลูกโลก 

        ข.  เข็มทิศ 

        ค.  แผนที ่

        ง.  ภาพถายทางอากาศ 

2. ขอใดจัดเปนแผนที่มาตราสวนเล็ก 

        ก.  แผนที่ชุมชน 

ข.แผนที่จงัหวัด 

ค.  แผนทีป่ระเทศไทย 

ง.  แผนที่โลก 

3. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทยช่ืออะไร 

        ก.  ดาวเทียมธีออส 

        ข.  ดาวเทียมไทยคม 

        ค.  ดาวเทียมสปุกนิก 

        ง.  ดาวเทียมแลนดเซต 

4. ขอใดเปนขอมูลดานวัฒนธรรม 

        ก.  บานเรือน 

        ข.  ภูเขา 

        ค.  แมนํ้า 

        ง.  สภาพภูมิประเทศ 

5. ภาพถายจากดาวเทียมใชเทคโนโลยีอะไร 

        ก.  รังสีแกรมมา 

        ข.  รังสีความรอน 

        ค.  คลื่นแมเหลก็ไฟฟา 

        ง.  คลื่นวิทยุ 
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6.  เครื่องมือทางภูมิศาสตรมีความสําคัญอยางไร 

        ก.  ชวยใหมนุษยมองเห็นภาพของโลกไดชัดเจน 

        ข.  ใชเปนขอมูลในการแกปญหา 

        ค.  ใชเปนขอมูลในการพฒันาพื้นที่ไดเหมาะสม 

        ง.  ถูกทุกขอ 

7. องคประกอบของแผนที่คืออะไร 

        ก.  สี  และเสน 

        ข.  เสน  และขนาด 

        ค.  สิ่งตางๆ ที่ปรากฏบนแผนที ่

        ง.  รูปราง  สี  ขนาดและเสน 

8. ภาพถายทางอากาศประเภทน้ีมักจะใชในการสํารวจเสนทางถนนหรือรถไฟ เปนภาพถายแบบใด 

        ก.  ภาพถายเด่ียว 

        ข.  ภาพถายเปนแถบ 

        ค.  ภาพถายเปนกลุม 

        ง.  ภาพถายแนวด่ิง 

9. ขอใดเปนอุปกรณสําคัญในการศึกษาภูมิศาสตรที่มนุษยสรางข้ึนเพือ่จําลองสิ่งที่เกิดข้ึน  โดย 

    สรางบนแผนแบนราบ  ยอขนาดใหเล็กลงตามอัตราสวน 

        ก.  ลูกโลก 

        ข.  เข็มทิศ 

        ค.  แผนที ่

        ง.  ภาพถายทางอากาศ 

10. ขอใดเปนแผนทีเ่ฉพาะเรื่อง 

        ก.  แผนที่อางอิง 

        ข.  แผนที่สถิติ 

        ค.  แผนที่มาตราสวนใหญ 

        ง.  แผนที่มาตราสวนเลก็ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 

ขอที่ 1  ข 

ขอที่ 2  ง 

ขอที่ 3  ก 

ขอที่ 4  ก 

ขอที่ 5  ค 

ขอที่ 6  ง 

ขอที่ 7  ค 

ขอที่ 8  ข 

ขอที่ 9  ค 

ขอที่ 10  ข 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 

คําชี้แจง ให ผูสอนประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนดแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 เน้ือหาละเอียดชัดเจน     

2 ความถูกตองของเน้ือหา     

3 ภาษาที่ใชเขาใจงาย     

4 ประโยชนที่ไดจากการนําเสนอ     

5 วิธีการนําเสนอผลงาน     

รวม  

      

                                                                                             

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

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

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณชัดเจน ให 4 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองบางสวน  ให 3 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองเปนสวนใหญ  ให 2คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองมาก  ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

 

คําชี้แจง  ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรยีนและนอกเวลาเรียนแลวขีด  ลง

ในชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับที่ 
ช่ือ - สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
รวม 

20 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      

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

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

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง  ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง  ให 1คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 

คําชี้แจง ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับที่ 
ช่ือ - สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การยอมรับ 

ฟงคนอื่น 

การทํางาน 

ตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

ความมีน้ําใจ 

การมีสวน 

รวมในการ

ปรับปรุง 

ผลงานกลุม 

รวม 

20 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

     

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

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

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง  ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง  ให 1คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

คําชี้แจง ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน

กษัตริย 

1.1 ยืนตรงเม่ือไดยินเพลงชาติ รองเพลงชาติได และอธิบายความหมาย

ของเพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของนักเรียน     

1.3 ใหความรวมมือ รวมใจ ในการทํางานกับสมาชิกในชั้นเรียน     

1.4 เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และเปนประโยชนตอ

โรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา     

1.6 เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยตามที่โรงเรียนและ

ชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย สุจริต 2.1 ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง     

2.2 ปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทําความผิด ทําตาม

สัญญาที่ตนใหไวกับเพื่อน พอแมหรือผูปกครอง และคร ู

    

2.3 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความซ่ือตรง     

3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว และ

โรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

    

4. ใฝเรียนรู 4.1 แสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ     

 4.3 สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล     

5. อยูอยาง

พอเพียง 

5.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน ส่ิงของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด คุมคา 

และเก็บรักษาดูแลอยางดี และใชเวลาอยางเหมาะสม 

    

 5.2 ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางด ี     

 5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล     

 5.4 ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน พรอมใหอภัยเม่ือผูอ่ืน

กระทําผิดพลาด 

    

 5.5 วางแผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของ

ความรู ขอมูล ขาวสาร 
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คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.6 รูเทาทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดลอม ยอมรับและ

ปรับตัว อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

    

6. มุงม่ันในการ

ทํางาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ     

7. รักความเปนไทย 7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย     

7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน     

 8.2 อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนส่ิงของใหผูอ่ืน     

 8.3 รูจักดูแล รักษาทรัพยสมบัติและส่ิงแวดลอมของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน     

 8.4 เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของโรงเรียน     

                                                      

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

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

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง  ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง  ให 1คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

191 - 108  ดีมาก 

73 - 90 ดี 

54 - 72 พอใช 

ตํ่ากวา 54 ปรับปรงุ 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

                       ลงช่ือ ...............................................................ผูสอน 

                                                                  (วาที่รอยตรีหญิงมนัญญา  เมฆสุข) 

ขอเสนอแนะ 

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

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

                      ลงช่ือ ...........................................................หัวหนากลุมสาระสงัคมศึกษาฯ 

                                           (นางชาครียพฒัน  ศักรางกูร) 
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แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชวงชั้นท่ี 1       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก        เวลา 6 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 การนําเสนอขอมลูทางภูมิศาสตร               จํานวน   2  ช่ัวโมง 

ครูผูสอน วาที่รอยตรีหญิงมนัญญา เมฆสุข                โรงเรียนสรุาษฎรพิทยา    

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎรธานี - ชุมพร  

1. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู 

1.1 ตัวชี้วัด 

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

ขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ

โอเชียเนีย 

1.2 จุดประสงคการเรียนรู 

1) เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทยโดยผานการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาได 

2) เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคน และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพ ของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียโดยผานการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขาได 

 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร เปนเครื่องมือสําคัญในการสืบคนขอมูลลักษณะทางกายภาพและ

สังคมของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  

 

3. สาระการเรียนรู 

3.1 สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ

และสังคมของทวีปเอเชีย 

3.2 สาระการเรยีนรูทองถ่ิน 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1 ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสํารวจคนหา 

2) ทักษะการรวบรวมขอมูล 
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3) ทักษะการวิเคราะห 

4) ทักษะการนําความรูไปใช 

4.2 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1) มีวินัย รับผิดชอบ 

2) ใฝเรียนรู 

3) มุงมั่นในการทํางาน 

 

6. กิจกรรมการเรยีนรู        

ขั้นท่ี 1 ขั้นศีล(ศีลสิกขา) 

เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมสีมาธิ มีข้ันตอนดังน้ี 

1) นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอาณาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติ

อยูกับลมหายใจเขา - ออกเปนหลัก) ใชเวลา 3 นาที โดยการปฏิบัติดังน้ี 

 1.1) นักเรียนทุกคนรําลึกถึงคุณพระรัตนไตร (พระพุทธ พระธรรม พระสงค) โดยให

นักเรียนน่ังตัวตรง หงายมือ มือขวาทับมือซาย หลับตากําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติอยูกับลม

หายใจเขาออก ไมเผลอสติ ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบัติสมาธิใหนักเรียนมีความเพียรพยายาม (สัมมา 

วายามะ) มีความรูตัวทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจเขา - ออก (สัมมาสมาธิ) 

(ฝกฝนใหนักเรียนรูจักการใช หู ตา จมูก กาย และใจ ในการเรียนรูเกิดการพัฒนาสมองและใชทักษะ

ของรางกายทั้ง 5 : ส.สัมผัส) 

 1.2) ครูใหอาสาสมัครนักเรียนออกมาอานขาวพยากรณอากาศหรือพยากรณ 

อุทกภัยที่จะเกิดข้ึนในบริเวณตาง ๆ ของโลกที่หนาช้ันเรียน 

 1.3) นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นตอไปน้ี 

  - ขอมูลจากขาวเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

  - ขอมูลจากขาวอยูบริเวณใดของโลก 

  - ขาวที่นําเสนอน้ันจะตองใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร ชนิดใดบาง จงอธิบาย 

  - นักเรียนรูจักการนําเสนอขอมูลอยางไร เพื่อใหผูฟงเขาใจชัดเจน 

 1.4) ครูชวยช้ีแนะและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการ

นําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร โดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 1.5) นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด (นักเรียนมีความประทับใจในวิธีการ

นําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรจากหนวยงานหรือบุคคลใดบาง จงอธิบายเหตุผล) 
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ขั้นท่ี 2 การฝกจิตเบ้ืองตน (จิตตภาวนา) 

1) ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 

(GPS) รูปแบบการนําเสนอขอมูล ทางภูมิศาสตร (แบบบรรยาย แผนภูมิ แผนผัง และกราฟ) 

2) ครูใหนักเรียนกลุมเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูที่ 1) รวมมือกันวางแผนและสาธิต

รูปแบบการนําเสนอขอมูลภูมิศาสตร 

3) ตัวแทนสมาชิกแตละกลุมผลัดกันนําเสนอผลงาน 

4) สมาชิกกลุมอื่นเปนผูวิเคราะหผลการนําเสนอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีครู

เปนผูตรวจสอบความถูกตอง ดังน้ี 

 - กลุมที่ 1 นําเสนอผลงาน กลุมที่ 2 เสนอแนะ 

 - กลุมที่ 2 นําเสนอผลงาน กลุมที่ 3 เสนอแนะ 

 - กลุมที่ 3 นําเสนอผลงาน กลุมที่ 4 เสนอแนะ 

 - กลุมที่ 4 นําเสนอผลงาน กลุมที่ 5 เสนอแนะ 

 - กลุมที่ 5 นําเสนอผลงาน กลุมที่ 1 เสนอแนะ 

5) นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด(การนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรที่ทําใหผูฟง 

เขาใจงาย ควรใชวิธีการใด) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นปญญา(ปญญาสิกขา) 

1) สมาชิกในแตละกลุมชวยกันสรุปรูปแบบการนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร และ

แนวทางการนําไปประยุกตใชเพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย ทวีป

เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

2) นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด และทําแบบทดสอบ (นักเรียนมีวิธีการสืบคน

ขอมูลทางภูมิศาสตรอยางไร ที่ทําใหไดขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว) 

3) ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการสาธิตการนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรและ

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 

7. การวัดและประเมินผล 

 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ 

ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ัน

ในการทํางาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
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8. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 8.1 สื่อการเรียนรู 

  1) หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.1 

  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ภูมิศาสตร ม.1  

  3) หนังสือคนควาเพิ่มเติม 

   วิโรจน เอี่ยมเจริญ และคณะ. 2549. ไทยแลนดแอตลาส. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน. 

  4) ตัวอยางขาว 

 8.2 แหลงการเรียนรู 

  - หองสมุด 
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ตัวอยางขาว 

 

ป “2012” ...หนีนํ้าทวมโลก!! 
หากจํากันไดในชวง 10 ปท่ีผานมา มีขาวลือเกี่ยวกับคําพยากรณ “วันน้ําทวมโลก” 

แพรกระจายไปท่ัวสังคมไทย หลายคนเชื่อขนาดยอมขายบาน ท่ีดินในเมืองหลวงแลวยายไป

อยูตามท่ีราบสูงแถบภาคเหนือและอีสานแทน ผูรูหลายทานอางวา วันหายนะจะเกิดขึ้น

ระหวางป ค.ศ. 2012 - 2017 หรือ พ.ศ. 2555 - 2560 แมตอนนั้นหลายคนจะมองวาเปน

เร่ืองชวนขัน แตเม่ือเกิดเหตุแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิถลมทําลายหลายประเทศตั้งแต

ตนป พ.ศ. 2553 เปนตนมา โดยเฉพาะในประเทศเฮติ พมา นิวซีแลนด และญี่ปุนนั้น ทําให

หลายคนเร่ิมกังวลวา คําพยากรณจะเปนความจริงขึ้นมา พรอมเชื่อวามหันตภัยธรรมชาติท่ี

เกิดขึ้นในป 2554 นี้อาจเปนการเตือนลวงหนา 

กลุมผูเชื่อใน “วันน้ําทวมโลก” ไดอางอิงขอมูลทางวิทยาศาสตรหลัก ๆ 2 ขอ คือ 1. 

ขอมูลจากนักวิจัยของหมูเกาะกรีนแลนด ซึ่งตั้งในมหาสมุทรอารกติกทางเหนือสุดและเปน

เกาะใหญท่ีสุดในโลก พื้นท่ีประมาณ 2.2 ลานตร.กม. นักวิจัยกลุมนี้อางถึงผลสํารวจการ

ละลายของน้ําแข็งท่ีมีปริมาณมหาศาล หรือประมาณ 19 รอยลานตัน เม่ืออุณหภูมิโลกสูงขึ้น

เนื่องจากภาวะโลกรอน น้ําแข็งเหลานี้กําลังละลายกลายเปนน้ําวันละถึง 1 ลานตัน โดยจะ

ไหลลงมาสะสมจนทําใหเกิด น้ําทวมหนักในป 2012 ซึ่งตรงกับคําทํานาย 

สวนท่ี 2 เปนกลุมนักวิจัยอวกาศท่ีอางวา องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ

สหรัฐอเมริกา (นาซา) คํานวณวา ในวันท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 แกนโลกจะพลิกกลับขั้ว 

หมายความวา ขั้ว โลกเหนือจะมาอยู ท่ีขั้ วโลกใต ชวง เวลานั้นโลกจะไม มีพลังจาก

สนามแมเหล็กเพื่อปองกันรังสีตางๆ จากอวกาศเปนการชั่วคราว และในวันท่ี 22 ธันวาคม 

จะเปนวันท่ีดวงอาทิตยแผสนามแมเหล็กและรังสีความรอนสูงมายงัโลก เปนจังหวะเดียวกับท่ี

โลกไมมีสนามแมเหล็กปองกันตัวเอง หายนะท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น คือ น้ําแข็งขั้วโลกละลาย

ฉับพลันทําใหเกิดภาวะน้ําทวมโลก อยางรวดเร็วจนคนท่ัวโลกหนีไมทัน 

กลุมผูรูในเมืองไทยท่ีถูกอางอิงบอยๆ คอื ดร. สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการ

อํานวยการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ผูทํานายวา กรุงเทพฯ จะจมใตบาดาลในป ค.ศ. 2015 

และดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผูคิดคนระบบการ ลงจอดยานอวกาศบนดาวอังคาร

รวมกับองคการนาซา ทํานายวา โลกตองเกดิภัยพิบัติคร้ังมโหฬารในป ค.ศ.2017 นอกจากนี้

ยังมี พระภิกษุ แมชี ฤาษีอีกหลายสํานัก ท่ีใหคําทํานายคลายกันวาอีกไมกี่ปขางหนาโลกจะ

พบอุทกภัยน้ําทวมคร้ังมโหฬาร คําทํานายเหลานี้ขึ้นอยูกับวิจารณญาณสวนบุคคล หลายคน

อาจเชื่อหรือไมเชื่อ 

กลุมท่ีเชื่อไดเสนอแนะวิธีแกปญหาน้ําทวมโลกวา น้ําจะทวมสูงประมาณ 4-8 เมตร 

หรือสูงเทาตึก 2 ชั้น หากใครมีเงินใหไปจับจองซื้อท่ีดินบริเวณ เชียงราย แมฮองสอน ฯลฯ 
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หรือ ขอนแกน อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา ฯลฯ หรือหากใครไมสามารถยายออกจาก

กรุงเทพฯ หรือจังหวัดท่ีเปนพื้นท่ีต่ําได ก็แนะนําใหซื้อหวงยางชูชีพ หรือหวงยางในรถยนต

แบบท่ีเลนน้ําทะเลมาเตรียมไว ครอบครัวละ 4 - 5 หวง หรือเทาจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

หากใครอยูใกลทาน้ําหรือทะเลก็ใหเตรียมแพหรือเรือไวตลอดเวลาเพื่อความไมประมาท 

เว็บไซต “พลังจิตดอทคอม” (www.palungjit.com) เปดเผยตอ “คม ชัด ลึก” วา 

แผนดินไหวท่ัวโลก และภาวะอากาศหนาวในหนารอนท่ีเกดิขึ้นเม่ือเดือนเมษายนท่ีผานมานัน้ 

เปนการเตือนใหรูวาอากาศจะแปรปรวนมากขึ้น ถึงขนาดท่ีหิมะอาจตกในภาคเหนือและภาค

อีสานของไทย ตอนนี้มีหลายคนยายไปอยูท่ีราบสูงอยางถาวรแลว ถาใครไมเชื่อในคําทํานาย

ก็ไมวาอะไร แตถาใครเชือ่ขอแนะนําใหยายไปอยูบริเวณอ่ืน เพราะน้ําจะทวมโลกไมเกิน 2 - 6 

ปนี้อยางแนนอน พื้นท่ีแนะนําใหยายไปอยู คือ ดานเหนือ จังหวัดสระบุรีขึ้นไป แตอยาอยู

ใกล “รอยเลื่อนทาแขก” บริเวณหนองคายและนครพนม ยิ่งไปกวานั้นยังไมควรตั้งบานอยู

ใกลแมน้ําโขง เพราะจะมีเหตุการณฝนตกหนัก 7 วัน 7 คืน ถาอาศัยอยูใกลลําน้ํามากจะ

ไดรับอันตราย พรอมแนะนําใหทําความดีปฏิบัติธรรมและลดการแกงแยงชิงดีชิงเดน  

ขณะท่ี “อดีตนักวิทยาศาสตรจากนาซา” รายหนึ่งใหสัมภาษณวา องคการนาซามี

งานวิจัยดานอวกาศหลายชิ้นท่ียืนยันไดวา จักรวาลกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลง โลกไมไดรอน

ขึ้นเพราะกาซคารบอนไดออกไซดหรือปฏิกิริยาเรือนกระจก แตโลกรอนเพราะกาแล็กซีหรือ

จักรวาลรอนระอุเพิ่มอยางรวดเร็ว แกนโลกจากเดิมเอียง 23.5 องศา แตตอนนี้เอียงเพิ่มเปน 

24.5 องศาแลว ทําใหน้ําแข็งจากท่ัวโลกละลายมากขึ้น นักวิทยาศาสตรหลายคนเชื่อวา ป 

2012 จะเกิดน้ําทวมโลกคร้ังใหญ พวกเขาเตรียมผลิตอาหารและผลิตช็อกโกแลตท่ีกินเพียง 

1 ชิ้นแลวอ่ิมท้ังวันไวแลว เรียกวา “ช็อกโกแลตยังชีพ” ขอเตือนใหคนไทยเตรียมถุงยังชีพไว

ในบานดวย ในถุงนั้นตองมีอาหารและน้ําท่ีพออยูไดนานถึง 3 เดือน เพราะหากไมมีใครเขา

มาชวยเหลือตองอยูไดดวยตัวเองใหนานท่ีสุด 
 

ท่ีมา : http://www.komchadluek.net 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

โดยจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง การนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงเดียว แลทําเครื่องหมายกากบาท × ลงใน

กระดาษคําตอบ 

1. การนําเสนอขอมลูทางภูมิศาสตรแบบตาราง มีผลสําคัญในขอใด 

 ก. มีความถูกตองชัดเจนกวาแบบอื่น  

 ข. มีความละเอียดกวาการบรรยาย 

 ค. ทําความเขาใจขอมูลไดงาย 

 ง. มีขอมูลจํานวนมาก 

2. การนําเสนอขอมลูอุณหภูมเิฉลี่ยของทวีปยุโรปยอนหลัง 25 ป ควรนําเสนอในรปูแบบใด 

 ก. แบบบรรยาย  

 ข. แบบแผนที ่

 ค. แบบตาราง  

 ง. แบบกราฟ 

3. การนําเสนอขอมลูทางภูมิศาสตรแบบบรรยาย ควรมลีักษณะอยางไร 

 ก. มีภาพจํานวนมากเพื่อสือ่ความหมายใหชัดเจน  

 ข. บรรยายขยายขอมลูและมีภาพประกอบ 

 ค. ใชขอความสั้นๆ กระชับ 

 ง. บรรยายอยางละเอียด 

4. การนําเสนอขอมลูทางภูมิศาสตรแบบแผนภูมิ จะทําใหงายตอความเขาใจในเรือ่งใด 

 ก. การเคลื่อนไหวของขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

 ข. การเปรียบเทียบในแตละเรื่องหรือแตละสวน 

 ค. ความรูพื้นฐานทั่วไป 

 ง. ตัวเลขจํานวนมาก 

5. ลูกโลกเปนเครือ่งมอืทางภูมิศาสตรที่ใหขอมลูในดานใดเปนหลัก 

 ก. สังคมและวัฒนธรรม  

 ข. ทางกายภาพ 

 ค. ประชากร  

 ง. เศรษฐกจิ      
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6. การใชภาพจากดาวเทียมที่ไมไดแสดงเสนอาณาเขตและตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตรน้ัน ผูใชจะตอง

ใชเครื่องมอื ในขอใดประกอบ 

 ก. หนังสือเรียนภูมิศาสตร  

 ข. ภาพอื่นประกอบ 

 ค. สัญลักษณ  

 ง. แผนที ่

7. การใชแผนที่เลม (Atlas) แตละเลมควรทําความเขาใจในเรื่องใดเปนเบื้องตน 

 ก. ภาพประกอบ  

ข. สัญลักษณ 

 ค. ช่ือผูแตง  

ง. แผนที ่

8. การใชขอมลูจากเว็บไซตที่มีคุณภาพ สามารถเลือกไดจากหลายแหลงขอมูล ยกเวน ขอใด 

 ก. องคกรที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องน้ัน 

 ข. สถาบันทางการศึกษา 

 ค. บุคคลที่มีช่ือเสียง 

 ง. หนวยราชการ 

9. การนําเสนอขอมลูพื้นที่ของทวีปยุโรปที่มีความอุดม-สมบรูณ ควรนําเสนอในรูปแบบใด 

 ก. แบบแผนภูม ิ   

ข. แบบแผนที ่

 ค. แบบตาราง   

ง. แบบกราฟ 

10. โหนงและเพื่อน ๆ ตองการคนควาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม

วัฒนธรรมในทวีปยุโรป ควรใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในขอใด 

 ก. ใชเครื่องมอืหลากหลายผสมกัน 

 ข. เว็บไซต 

 ค. ลูกโลก 

 ง. แผนที ่

  



 170 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง การนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร 

 

ขอที่ 1  ก 

ขอที่ 2  ง 

ขอที่ 3  ค 

ขอที่ 4  ข 

ขอที่ 5  ข 

ขอที่ 6  ง 

ขอที่ 7  ข 

ขอที่ 8  ค 

ขอที่ 9  ข 

ขอที่ 10  ง 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

โดยจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง การนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงเดียว แลทําเครื่องหมายกากบาท × ลงใน

กระดาษคําตอบ 

1. การนําเสนอขอมลูทางภูมิศาสตรแบบบรรยาย ควรมลีักษณะอยางไร 

 ก. มีภาพจํานวนมากเพื่อสือ่ความหมายใหชัดเจน  

 ข. บรรยายขยายขอมลูและมีภาพประกอบ 

 ค. ใชขอความสั้นๆ กระชับ 

 ง. บรรยายอยางละเอียด 

2. การใชแผนที่เลม (Atlas) แตละเลมควรทําความเขาใจในเรื่องใดเปนเบื้องตน 

 ก. ภาพประกอบ  

ข. สัญลักษณ 

 ค. ช่ือผูแตง  

ง. แผนที ่

3. ลูกโลกเปนเครือ่งมอืทางภูมิศาสตรที่ใหขอมลูในดานใดเปนหลัก 

 ก. สังคมและวัฒนธรรม  

 ข. ทางกายภาพ 

 ค. ประชากร  

 ง. เศรษฐกจิ 

4. การนําเสนอขอมลูทางภูมิศาสตรแบบแผนภูมิ จะทําใหงายตอความเขาใจในเรือ่งใด 

 ก. การเคลื่อนไหวของขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

 ข. การเปรียบเทียบในแตละเรื่องหรือแตละสวน 

 ค. ความรูพื้นฐานทั่วไป 

 ง. ตัวเลขจํานวนมาก 

5. การนําเสนอขอมลูทางภูมิศาสตรแบบตาราง มีผลสําคัญในขอใด 

 ก. มีความถูกตองชัดเจนกวาแบบอื่น  

 ข. มีความละเอียดกวาการบรรยาย 

 ค. ทําความเขาใจขอมูลไดงาย 

 ง. มีขอมูลจํานวนมาก 
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6. การใชภาพจากดาวเทียมที่ไมไดแสดงเสนอาณาเขตและตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตรน้ัน ผูใชจะตอง

ใชเครื่องมอื  ในขอใดประกอบ 

 ก. หนังสือเรียนภูมิศาสตร  

 ข. ภาพอื่นประกอบ 

 ค. สัญลักษณ  

 ง. แผนที ่

 7. การนําเสนอขอมูลอุณหภูมิเฉลี่ยของทวีปยุโรปยอนหลงั 25 ป ควรนําเสนอในรปูแบบใด 

 ก. แบบบรรยาย  

 ข. แบบแผนที ่

 ค. แบบตาราง  

 ง. แบบกราฟ  

8. โหนงและเพื่อน ๆ ตองการคนควาขอมูลเกี่ยวกบัลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ และสงัคมวัฒนธรรม

ในทวีปยุโรป ควรใชเครื่องมอืทางภูมิศาสตรในขอใด 

 ก. ใชเครื่องมอืหลากหลายผสมกัน 

 ข. เว็บไซต 

 ค. ลูกโลก 

 ง. แผนที ่

9. การใชขอมูลจากเว็บไซตที่มีคุณภาพ สามารถเลือกไดจากหลายแหลงขอมูล ยกเวน ขอใด 

 ก. องคกรที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องน้ัน 

 ข. สถาบันทางการศึกษา 

 ค. บุคคลที่มีช่ือเสียง 

 ง. หนวยราชการ 

10. การนําเสนอขอมูลพื้นที่ของทวีปยุโรปทีม่ีความอุดม-สมบูรณ ควรนําเสนอในรปูแบบใด 

 ก. แบบแผนภูม ิ   

ข. แบบแผนที ่

 ค. แบบตาราง   

ง. แบบกราฟ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง การนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร 

 

ขอที่ 1  ค 

ขอที่ 2  ข 

ขอที่ 3  ข 

ขอที่ 4  ข 

ขอที่ 5  ก 

ขอที่ 6  ง 

ขอที่ 7  ง 

ขอที่ 8  ง 

ขอที่ 9  ค 

ขอที่ 10  ข 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 

คําชี้แจง  ให ผูสอน ประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนดแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 เน้ือหาละเอียดชัดเจน     

2 ความถูกตองของเน้ือหา     

3 ภาษาที่ใชเขาใจงาย     

4 ประโยชนที่ไดจากการนําเสนอ     

5 วิธีการนําเสนอผลงาน     

รวม  

  

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

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

 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณชัดเจน ให 4 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองบางสวน  ให 3 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองเปนสวนใหญ  ให 2คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองมาก  ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

คําชี้แจง ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับที่ 
ช่ือ - สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ความมีวินัย 

ความมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ

เสียสละ 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การตรง 

ตอเวลา 
รวม 

20 คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

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

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

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

คําชี้แจง  ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับ 

ที่ 

ช่ือ - สกุล 

ของผูรับการประเมิน 

ความ 

รวมมือกัน 

ทํากิจกรรม 

การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟง

ความคิดเห็น 

ความตั้งใจ

ทํางาน 

การแกไข 

ปญหา/หรือ 

ปรับปรุง 

ผลงานกลุม 

รวม 

20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      

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

                                                   ผูประเมิน  ................ /................ /................ 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

คําชี้แจง ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน

กษัตริย 

1.1 ยืนตรงเม่ือไดยินเพลงชาติ รองเพลงชาติได และอธิบายความหมาย

ของเพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของนักเรียน     

1.3 ใหความรวมมือ รวมใจ ในการทํางานกับสมาชิกในชั้นเรียน     

1.4 เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และเปนประโยชนตอ

โรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา     

1.6 เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยตามที่โรงเรียนและ

ชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย สุจริต 2.1 ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง     

2.2 ปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทําความผิด ทําตาม

สัญญาที่ตนใหไวกับเพื่อน พอแมหรือผูปกครอง และคร ู

    

2.3 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความซ่ือตรง     

3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว และ

โรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

    

4. ใฝเรียนรู 4.1 แสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ     

 4.3 สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล     

5. อยูอยาง

พอเพียง 

5.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน ส่ิงของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด คุมคา 

และเก็บรักษาดูแลอยางดี และใชเวลาอยางเหมาะสม 

    

 5.2 ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางด ี     

 5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล     

 5.4 ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน พรอมใหอภัยเม่ือผูอ่ืน

กระทําผิดพลาด 

    

 5.5 วางแผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของ

ความรู ขอมูล ขาวสาร 

    



 178 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.6 รูเทาทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดลอม ยอมรับและ

ปรับตัว อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

    

6. มุงม่ันในการ

ทํางาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ     

7. รักความเปนไทย 7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย     

7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน     

 8.2 อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนส่ิงของใหผูอ่ืน     

 8.3 รูจักดูแล รักษาทรัพยสมบัติและส่ิงแวดลอมของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน     

 8.4 เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของโรงเรียน     

 

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

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

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

191 - 108  ดีมาก 

73 - 90 ดี 

54 - 72 พอใช 

ตํ่ากวา 54 ปรับปรงุ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

                       ลงช่ือ ...............................................................ผูสอน 

                                                                     (วาที่รอยตรหีญงิมนัญญา เมฆสุข) 

ขอเสนอแนะ 

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

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

                      ลงช่ือ ...........................................................หัวหนากลุมสาระสงัคมศึกษาฯ 

                                              (นางชาครียพัฒน ศักรางกรู) 
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แผนการจัดการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         ชวงช้ันที่ 1       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก        เวลา 6 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  การแบงเขตเวลาของโลก       จํานวน   2  ช่ัวโมง 

ครูผูสอน วาที่รอยตรีหญงิมนัญญา เมฆสุข                โรงเรียนสรุาษฎรพิทยา    

สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎรธานี - ชุมพร  

1. ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู 

1.1 ตัวชี้วัด 

 ส 5.1 ม.1/2 อธิบายเสนแบงเวลาและเปรียบเทียบวัน เวลา ของประเทศไทยกบัทวีปตาง ๆ 

1.2 จุดประสงคการเรียนรู  

 1) บอกความสาํคัญของการแบงเขตเวลาของโลกโดยผานการจดัการเรียนรูแบบไตรสกิขาได 

 2) เปรียบเทียบวัน เวลา ของประเทศไทยกับทวีปตางๆ โดยผานการจัดการเรียนรูแบบ

ไตรสิกขาได 

 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

เสนแบงเวลาทําใหสามารถเปรียบเทียบวัน เวลา ของประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ 

 

3. สาระการเรียนรู 

3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 1) เสนแบงเวลาของประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ 

 2) ความแตกตางของเวลามาตรฐานกับเวลาทองถ่ิน 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1 ความสามารถในการคิด 

 1) ทักษะการทําใหกระจาง 

 2) ทักษะการนําความรูไปใช 

 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1) มีวินัย 

 2) ใฝเรียนรู 

 3) มุงมั่นในการทํางาน 
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6. กิจกรรมการเรียนรู        

ขั้นท่ี 1 ขั้นศีล(ศีลสิกขา) 

 เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนและฝกจิตใหมีสมาธิ มีข้ันตอนดังน้ี 

 1) นักเรียนปฏิบัติสมาธิ ตามหลักอาณาปานสติ (การกําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติ

อยูกับลมหายใจเขา - ออก เปนหลัก) ใชเวลา 3 นาที โดยการปฏิบัติดังน้ี 

  นักเรียนทุกคนรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงค) โดยให

นักเรียนน่ังตัวตรง แตไมแกรง หงายมือ มือขวาทับมือซาย หลับตากําหนดลมหายใจเขา - ออก ใหสติ

อยูกับลมหายใจเขาออก ไมเผลอสติ ไมคิดเรื่องอื่นขณะปฏิบัติสมาธิใหนักเรียนมีความเพียรพยายาม 

(สัมมาวายามะ) มีความรูตัวทั่วพรอม (สัมมาสติ) และมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจเขา  - ออก 

(สัมมาสมาธิ) (ฝกฝนใหนักเรียนรูจักการใช หู ตา จมูก กาย และใจ ในการเรียนรูเกิดการพัฒนาสมอง

และใชทักษะของรางกายทั้ง 5 : ส.สัมผัส) 

 2) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรายการโทรทัศน การถายทอดการแขงขันฟุตบอลใน

ทวีปยุโรป โดยครูช้ีประเด็นใหนักเรียนเห็นวา การถายทอดสดในตอนกลางคืนของประเทศเรา แตใน

สนามฟุตบอลกลับมีแสงแดด 

 3) ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา เวลาของประเทศไทยกับประเทศในยุโรปไมตรงกัน 

เน่ืองจากโลกมีสัณฐานเปนทรงกลม ไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตยไมพรอมกัน ความมืด ความสวาง

จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก จึงทําให

ตําแหนงที่อยูทางทิศตะวันออกจะเห็นดวงอาทิตยกอนทางทิศตะวันตก 

 4) ครูนําแผนที่แสดงเขตเวลาของโลก มาใหนักเรียนดู และใหนักเรียนศึกษาจากหนังสือ

เรียนประกอบ แลวอธิบายถึงเวลาของประเทศตางๆ ในโลก 

 5) นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด (ทําไมประเทศไทยจึงเริ่มวันใหมกอน

ประเทศสหราชอาณาจักร เพราะประเทศไทยอยูตําแหนงทางทิศตะวันออกเห็นดวงอาทิตยหรือสวาง

กอนประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งอยูตําแหนงดานทิศตะวันตก) 

 

ขั้นท่ี 2 การฝกจิตเบ้ืองตน (จิตตภาวนา) 

 1) นักเรียนกลุมเดิม รวมกันศึกษาความรูเรื่อง การแบงเขตเวลาของโลก จากหนังสือ

เรียน หนังสือคนควาเพิ่มเติม หองสมุด และแหลงขอมูลสารสนเทศ โดยใหสมาชิกแตละหมายเลข

ศึกษาความรู คนละ 1 หัวขอ ดังน้ี 

  - หมายเลข 1 ศึกษาความรูเรื่อง ความสําคัญของการแบงเขตเวลา 

  - หมายเลข 2 ศึกษาความรูเรื่อง เสนเมริเดียนกับการกําหนดเขตเวลา 

  - หมายเลข 3 ศึกษาความรูเรื่อง การกําหนดเขตภาคเวลา 
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  - หมายเลข 4 ศึกษาความรูเรื่อง เวลามาตรฐาน 

 2) สมาชิกแตละหมายเลขผลัดกนัอธิบายความรูที่ไดจากการศึกษาใหสมาชิกคนอื่นฟงที

ละคนแบบเลาเรื่องรอบวง โดยเรียงตามลําดับ 

 3) นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง การแบงเขตเวลา โดยมีครูชวย

เสนอแนะเพิ่มเติม 

 4) ครูนํานักเรียนฝกการเทียบวัน เวลา ของประเทศตาง ๆ ในโลก โดยใชแผนที่แสดง

เขตเวลาของโลก โดยฝกการเทียบเวลากับประเทศเพื่อนบานของไทยกอน เชน ประเทศไทยกับ

มาเลเซีย ไทยกับสิงคโปร  ไทยกับกัมพูชา ไทยกับลาว จากน้ันเทียบเวลากับประเทศในทวีปยุโรป 

ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย 

 5) ครูใหนักเรียนดูแผนที่แสดงเขตเวลาของโลก และสุมเรียกนักเรียนออกมาเทียบเวลา

ของประเทศตาง ๆ ตามที่กําหนด 

 6) นักเรียนชวยกันทําใบงานที่ 1.5 เรื่อง การเทียบเวลารอบโลก จากน้ันครูและนักเรียน

รวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง 

 7) นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด ขอ 1 - 3 (1. ถาประเทศญี่ปุนเปนเวลา 20.00 

น. ประเทศไทยจะเปนเวลาเทาไร (18.00 น.) 2. ถาประเทศเวียดนามเปนเวลา 9.00 น. ประเทศไทย

จะเปนเวลาเทาไร (9.00 น.) 3. การกําหนดเวลาสากลจะเปนประโยชนอยางไรบาง (การติดตอสัมพันธ

กันในดานตางๆ การรายงานขาว ฯลฯ) 

 

ขั้นท่ี 3 ขั้นปญญา(ปญญาสิกขา) 

 1) นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของการแบงเขตเวลาของโลกและแนวทางการนําไป

ประยุกตใช 

 2) นักเรียนทําแบบทําสอบหลงัเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลา

ของโลก 
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7. การวัดและประเมินผล 

 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ 

ตรวจใบงานที่ 1.5 ใบงานที่ 1.5 รอยละ 60 ผานเกณฑ 

ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ัน

ในการทํางาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยการ

เรียนรูที่ 1 

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 

8. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

8.1 สื่อการเรียนรู 

1)  หนังสือเรียน ภูมิศาสตร ม.1 

2)  หนังสือคนควาเพิ่มเติม 

 วิโรจน เอี่ยมเจรญิ และคณะ. 2549. ไทยแลนดแอตลาส. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน. 

3)  เครื่องมือทางภูมิศาสตร ไดแก ลูกโลก แผนที ่

4)  ใบงานที่ 1.5 เรื่อง การเทียบเวลารอบโลก 

8.2 แหลงการเรียนรู 

1)  หองสมุด 

2)  แหลงขอมูลสารสนเทศ 

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

 - http://maps.google.co.th 
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ใบงาน 1.5  

การเทียบเวลารอบโลก 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานกรณีศึกษา แลวตอบคําถาม  

“กรณีศึกษาท่ี 1 
วันนี้ เปนวันที่ 1 ธันวาคม เฟรนนักเรียนไทยในชิคาโก สหรัฐอเมริกา กําลังนั่งคิดถึงคุณแม           

ที่อยูเมืองไทย จึงอยากจะโทรศัพทคุยกับคุณแมใหหายคิดถึง แตเหลือบไปมองนาฬิกา ขณะนี้ เวลา 

19.00 น. 

นักเรียนคิดวา เฟรนควรโทรศัพทหาคุณแมหรือไม เพราะเหตุใด 

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

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

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

  

“กรณีศึกษาท่ี  2 
 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น. คํามวนไดโทรศัพทมาจากเวียงจันทนถึงออยวา 

เครื่องบินจะออกจากสนามบิน เวลา 19.00 น. ใหออยมารับที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิดวย ขณะที่คุย

โทรศัพทคํามวนไดยินเสียงเพลงชาติไทยดังเขามาในโทรศัพทดวย 

1. นักเรียนคิดวา ขณะน้ันที่เมืองเวียงจันทน ประเทศลาว เปนเวลาใด 

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

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

2. เครื่องบินจะมาถึงสุวรรณภูมิเวลาประมาณเทาใด 

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

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

 

“กรณีศึกษาท่ี  3 
 ขณะที่เมยนั่งดูละครโทรทัศน เวลา 21.00 น. ไดมีรายงานขาวดวนมาวา ขณะนี้ ที่เมืองซิดนีย 

ประเทศออสเตรเลีย ไดเกิดไฟปาลุกลามเปนบริเวณกวางครอบคลุมพื้ นที่หลายรอยไร การดับไฟปา

เปนไปอยางลําบาก 

ไฟปาที่เกิดข้ึนตรงกบัเวลาเทาใดในประเทศออสเตรเลีย 

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

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

……………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………… 
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เฉลยใบงาน 1.5  

การเทียบเวลารอบโลก 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานกรณีศึกษา แลวตอบคําถาม  

“กรณีศึกษาท่ี  1 
 วันนี้ เปนวันที่ 1 ธันวาคม เฟรนนักเรียนไทยในชิคาโก สหรัฐอเมริกา กําลังนั่งคิดถึงคุณแม        

ที่อยูเมืองไทยจึงอยากจะโทรศัพทคุยกับคุณแมใหหายคิดถึง แตเหลือบไปมองนาฬิกา ขณะนี้ เวลา  

19.00 น. 

นักเรียนคิดวา เฟรนควรโทรศัพทหาคุณแมหรือไม เพราะเหตุใด 

 ¤ÇÃ à¾ÃÒÐà»�¹àÇÅÒµÍ¹àª�Ò¢Í§»ÃÐà·Èä·Â à¹×èÍ§¨Ò¡àÇÅÒ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â¡ÑºÃÑ°ªÔ¤Òâ¡»ÃÐà·È
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Òª�Ò¡Ç�Ò»ÃÐà·Èä·Â »ÃÐÁÒ³ 13 ªÑèÇâÁ§ ´Ñ§¹Ñé¹ÇÑ¹·Õè 1 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¢Í§ÃÑ°ªÔ¤Òâ¡¨ÐµÃ§¡ÑºÇÑ¹·Õè 2 
¸Ñ¹ÇÒ¤Á¢Í§»ÃÐà·È 
 

“กรณีศึกษาท่ี  2 
 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น. คํามวนไดโทรศัพทมาจากเวียงจันทนถึงออยวา 

เครื่องบินจะออกจากสนามบิน เวลา 19.00 น. ใหออยมารับที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิดวย ขณะที่คุย

โทรศัพทคํามวนไดยินเสียงเพลงชาติไทยดังเขามาในโทรศัพทดวย 

1. นักเรียนคิดวา ขณะน้ันที่เมืองเวียงจันทน ประเทศลาว เปนเวลาใด 

àÇÅÒ 18.00 ¹ÒÌÔ¡Ò 
2. เครื่องบินจะมาถึงสุวรรณภูมิเวลาประมาณเทาใด 

àÇÅÒ 20.50 ¹ÒÌÔ¡Ò 
 

“กรณีศึกษาท่ี  3 
 ขณะที่เมยนั่งดูละครโทรทัศน เวลา 21.00 น.ไดมีรายงานขาวดวนมาวา ขณะนี้ ที่เมืองซิดนีย 

ประเทศออสเตรเลีย ไดเกิดไฟปาลุกลามเปนบริเวณกวางครอบคลุมพื้ นที่หลายรอยไร การดับไฟปา

เปนไปอยางลําบาก 

ไฟปาที่เกิดข้ึนตรงกบัเวลาเทาใดในประเทศออสเตรเลีย 

 àÇÅÒ 00.30 ¹ÒÌÔ¡Ò 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา  

โดยจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง การแบงเขตเวลาของโลก 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท × ลงใน

กระดาษคําตอบ 

1.  คําวา “เวลามาตรฐานทองถ่ิน” มีความหมายตรงกับขอใด 

 ก. เวลาของพื้นที่ที่ไดรบัแสงอาทิตย 

 ข. เวลาที่กําหนดข้ึนเองในแตละพื้นที ่

 ค. เวลามาตรฐานกรีนิชสากลปานกลาง 

 ง. เวลามาตรฐานตามเขตเวลาแตละพื้นที ่

2.  เวลาของประเทศไทย 18.00 น ของวันอังคาร จะตรงกับเวลามาตรฐานของนครนิวยอรก 

สหรัฐอเมรกิา ขอใด 

  ก. 06.00 น วันอังคาร 

  ข. 12.00 น วันอังคาร 

  ค. 06.00 น วันพุธ 

  ง. 12.000 น วันพุธ 

3.  เสนเมรเิดียนแรก (0 องศา) มีความสําคัญอยางไร 

ก. ใชกําหนดเวลามาตรฐานสากล    

ข. ใชแบงซีกโลกเหนือและใต 

 ค. ใชเริ่มตนการแบงเวลาทองถ่ิน                

ง. ใชกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 

4.  เวลาทองถ่ินที่เสนเมรเิดียน 0 องศา เปนเวลามาตรฐานสากลที่ประเทศตาง ๆ ใชอางอิงมี

ความสัมพันธกับเรือ่งใด 

  ก. เสนแบงวันสากล 

  ข. เวลาปานกลางกรีนิช  

  ค. เวลามาตรฐานทองถ่ิน  

  ง. เขตเวลามาตรฐานโลก 
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5.  เดชาเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศญีปุ่นไปสหรฐัอเมริกา  โดยผานลองจิจูดที่  180 องศา

เกี่ยวของกบัเวลาอยางไร 

ก. เวลาเหมือนเดิม         

ข. เวลาจะลดลง 1 วัน 

ค. เวลาจะเพิ่มข้ึน 1 วัน    

ง.  เวลาจะหยุดน่ิง 

6. ขอใดเปนตัวกําหนดระบบเวลาของพื้นโลก              

ก. โลกมสีัณฐานกลม 

ข. แกนของโลกเอียง 

ค .เสนขนานละติจูด      

ง. ลองติจูดหรือเสนเมริเดียน 

7. ขอใดกลาวเกี่ยวกับตําแนงบนพื้นโลกทกุระยะ 15 องศา เวลาตางกันเทาใดไดถูกตอง 

ก. 4 นาที             

ข. 15 นาที 

ค. 1 ช่ัวโมง 

ง. 2 ช่ัวโมง 

8. เวลา 6.00 น เชาวันอาทิตยของกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ตรงกับเวลาใดของประเทศไทย 

  ก. 23.00 น วันเสาร 

  ข. 01.00 น วันอาทิตย 

  ค. 11.00 น วันอาทิตย  

  ง. 13.00 น วันอาทิตย 

9. ขอใดเปนเสนเมริเดียนมาตรฐานใชกําหนดเวลามาตราฐานสากลของประเทศไทย               

  ก. ลองติจูด 105 องศาตะวันตก   

  ข. ลองติจูด 105 องศาตะวันออก  

  ค. ลองติจูด 135 องศาตะวันตก    

  ง. ลองติจูด 135 องศาตะวันออก 

10. ถาศุภชัยเดินทางจากเสนเมริเดียนแรก (0 องศา) ไปทางซายมือ จะมีเวลาเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 ก. ไมเปลี่ยนแปลงเพราะใชเวลามาตรฐานสากลเดียวกัน 

 ข. ไมเปลี่ยนแปลงเพราะใชเขตเวลามาตรฐานเหมือนกัน  

 ค. เปลี่ยนแปลงโดยจะมีเวลาชากวาทีเ่สนเมริเดียนแรก  

 ง. เปลี่ยนแปลงโดยจะมเีวลาเร็วกวาที่เสนเมรเิดียนแรก 



 187 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง การแบงเขตเวลาของโลก 

 

ขอที่ 1  ค 

ขอที่ 2  ข 

ขอที่ 3  ก 

ขอที่ 4  ข 

ขอที่ 5  ค 

ขอที่ 6  ง 

ขอที่ 7  ก 

ขอที่ 8  ข 

ขอที่ 9  ก 

ขอที่ 10  ค 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 

โดยจัดการเรยีนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง การแบงเขตเวลาของโลก 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงเดียว แลทําเครื่องหมายกากบาท × ลงใน

กระดาษคําตอบ 

1. เสนเมรเิดียนแรก (0 องศา) มีความสําคัญอยางไร 

ก. ใชกําหนดเวลามาตรฐานสากล    

ข. ใชแบงซีกโลกเหนือและใต 

 ค. ใชเริ่มตนการแบงเวลาทองถ่ิน                

ง. ใชกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 

2. ขอใดกลาวเกี่ยวกับตําแนงบนพื้นโลกทกุระยะ 15 องศา เวลาตางกันเทาใดไดถูกตอง 

ก. 4 นาที             

ข. 15 นาที 

ค. 1 ช่ัวโมง 

ง. 2 ช่ัวโมง 

3. คําวา  “เวลามาตรฐานทองถ่ิน”  มีความหมายตรงกบัขอใด 

 ก. เวลาของพื้นที่ที่ไดรบัแสงอาทิตย 

 ข. เวลาที่กําหนดข้ึนเองในแตละพื้นที ่

 ค. เวลามาตรฐานกรีนิชสากลปานกลาง 

 ง. เวลามาตรฐานตามเขตเวลาแตละพื้นที ่

4. ถาศุภชัยเดินทางจากเสนเมริเดียนแรก (0 องศา) ไปทางซายมือ จะมีเวลาเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 ก. ไมเปลี่ยนแปลงเพราะใชเวลามาตรฐานสากลเดียวกัน 

 ข. ไมเปลี่ยนแปลงเพราะใชเขตเวลามาตรฐานเหมือนกัน  

 ค. เปลี่ยนแปลงโดยจะมีเวลาชากวาทีเ่สนเมริเดียนแรก  

 ง. เปลี่ยนแปลงโดยจะมเีวลาเร็วกวาที่เสนเมรเิดียนแรก 

5. เดชาเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศญี่ปุนไปสหรัฐอเมริกา  โดยผานลองจจิูดที่  180 องศา

เกี่ยวของกบัเวลาอยางไร 

ก. เวลาเหมือนเดิม         

ข. เวลาจะลดลง 1 วัน 
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ค. เวลาจะเพิ่มข้ึน 1 วัน    

ง.  เวลาจะหยุดน่ิง 

6. ขอใดเปนตัวกําหนดระบบเวลาของพื้นโลก 

ก. โลกมสีัณฐานกลม 

ข. แกนของโลกเอียง 

ค .เสนขนานละติจูด      

ง. ลองติจูดหรือเสนเมริเดียน 

7. เวลาทองถ่ินทีเ่สนเมริเดียน 0 องศา เปนเวลามาตรฐานสากลทีป่ระเทศตาง ๆ ใชอางองิมี

ความสัมพันธกับเรือ่งใด 

  ก. เสนแบงวันสากล 

  ข. เวลาปานกลางกรีนิช  

  ค. เวลามาตรฐานทองถ่ิน  

  ง. เขตเวลามาตรฐานโลก 

8. เวลา 6.00 น เชาวันอาทิตยของกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ตรงกับเวลาใดของประเทศไทย 

  ก. 23.00 น วันเสาร 

  ข. 01.00 น วันอาทิตย 

  ค. 11.00 น วันอาทิตย  

  ง. 13.00 น วันอาทิตย 

9.ขอใดเปนเสนเมรเิดียนมาตรฐานใชกําหนดเวลามาตราฐานสากลของประเทศไทย 

  ก. ลองติจูด 105 องศาตะวันตก   

  ข. ลองติจูด 105 องศาตะวันออก  

  ค. ลองติจูด 135 องศาตะวันตก    

  ง. ลองติจูด 135 องศาตะวันออก 

10. เวลาของประเทศไทย 18.00 น ของวันอังคาร จะตรงกบัเวลามาตรฐานของนครนิวยอรก 

สหรัฐอเมรกิา ขอใด 

  ก. 06.00 น วันอังคาร 

  ข. 12.00 น วันอังคาร 

  ค. 06.00 น วันพุธ 

  ง. 12.000 น วันพุธ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง การแบงเขตเวลาของโลก 

 

ขอที่ 1  ก 

ขอที่ 2  ก 

ขอที่ 3  ค 

ขอที่ 4  ค 

ขอที่ 5  ค 

ขอที่ 6  ง 

ขอที่ 7  ข 

ขอที่ 8  ข 

ขอที่ 9  ข 

ขอที่ 10  ข 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

คําชี้แจง ให ผูสอน ประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กําหนด แลวขีด  ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 เน้ือหาละเอียดชัดเจน     

2 ความถูกตองของเน้ือหา     

3 ภาษาที่ใชเขาใจงาย     

4 ประโยชนที่ไดจากการนําเสนอ     

5 วิธีการนําเสนอผลงาน     

รวม  

      

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

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

 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณชัดเจน ให 4 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองบางสวน ให 3 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองเปนสวนใหญ ให 2 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองมาก   ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

 

ช่ือ ..................................................................................................... ช้ัน ................................... 

 

คําชี้แจง  ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลง

ในชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น     

2 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น     

3 การทํางานตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย     

4 ความมีนํ้าใจ     

5 การตรงตอเวลา     

รวม  

      

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

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

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 

ช่ือกลุม ........................................................................................ ช้ัน ............................ 

 

คําชี้แจง  ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การแบงหนาทีก่ันอยางเหมาะสม     

2 ความรวมมือกันทํางาน     

3 การแสดงความคิดเห็น     

4 การรบัฟงความคิดเห็น     

5 ความมีนํ้าใจชวยเหลอืกัน     

รวม  

      

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

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

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 

10 - 13 พอใช 

ตํ่ากวา 10 ปรับปรงุ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

คําชี้แจง  ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียนแลวขีด ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน

กษัตริย 

1.1 ยืนตรงเม่ือไดยินเพลงชาติ รองเพลงชาติได และอธิบายความหมาย

ของเพลงชาต ิ

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของนักเรียน     

1.3 ใหความรวมมือ รวมใจ ในการทํางานกับสมาชิกในชั้นเรียน     

1.4 เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และเปนประโยชนตอ

โรงเรียนและชุมชน 

    

1.5 เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา     

1.6 เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยตามที่โรงเรียนและ

ชุมชนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย สุจริต 2.1 ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง     

2.2 ปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทําความผิด ทําตาม

สัญญาที่ตนใหไวกับเพื่อน พอแมหรือผูปกครอง และคร ู

    

2.3 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความซ่ือตรง     

3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว และ

โรงเรียน มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

    

4. ใฝเรียนรู 4.1 แสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ     

 4.3 สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล     

5. อยูอยาง

พอเพียง 

5.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน ส่ิงของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด คุมคา 

และเก็บรักษาดูแลอยางดี และใชเวลาอยางเหมาะสม 

    

 5.2 ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางด ี     

 5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล     

 5.4 ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน พรอมใหอภัยเม่ือผูอ่ืน

กระทําผิดพลาด 

    

 5.5 วางแผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของ

ความรู ขอมูล ขาวสาร 
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คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคดาน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

 5.6 รูเทาทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดลอม ยอมรับและ

ปรับตัว อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

    

6. มุงม่ันในการ

ทํางาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ     

7. รักความเปนไทย 7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย     

7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน     

 8.2 อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนส่ิงของใหผูอ่ืน     

 8.3 รูจักดูแล รักษาทรัพยสมบัติและส่ิงแวดลอมของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน     

 8.4 เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนของโรงเรียน     

 

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

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

เกณฑการตัดสินคุณภาพ  

เกณฑการใหคะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่าํเสมอ ให 4 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให 3 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให 2 คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง ให 1 คะแนน 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

191 - 108  ดีมาก 

73 - 90 ดี 

54 - 72 พอใช 

ตํ่ากวา 54 ปรับปรงุ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

                       ลงช่ือ ...............................................................ผูสอน 

                                                                     (วาที่รอยตรหีญงิมนัญญา เมฆสุข) 

ขอเสนอแนะ 

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

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

                      ลงช่ือ ...........................................................หัวหนากลุมสาระสงัคมศึกษาฯ 

                                              (นางชาครียพัฒน ศักรางกรู) 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 
ชื่อ - นามสกุล วาที่รอยตรหีญงิมนัญญา เมฆสุข 

  

วัน เดือน ป เกิด 22 กันยายน 2531 

  

สถานท่ีอยูปจจุบัน 230/5 หมูที่ 6 ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสรุาษฎรธานี 

  

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  

ประสบการณทํางาน โรงเรียนสุราษฎรพทิยา 

  

ตําแหนงหนาท่ี ครู กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  

สถานท่ีทํางานในปจจุบัน โรงเรียนสุราษฎรพทิยา ตําบลตลาด อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี 

  

โทรศัพท 084-3076043 

  

E-mail mananya1031@hotmail.co.th 

 


