
สื่อและนวัตกรรม 
ช่ือ  (สื่อหรือนวัตกรรม)  ชุดการสอน  เรื่องแผนท่ี 
โดย         นายองอาจ  เอื้อสันเทียะ 
โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู(ศตวรรษท่ี  21) ในหนวยการเรียนรู  เร่ือง  แผนท่ี 
วิชา   สังคมศึกษา    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 

ความสําคัญละความเปนมา  (โดยสรุป) 
        เอกสารประกอบการเรียน  เลมนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนชุดการสอน  รายวิชา สังคมศึกษา  ส 23101 สาระท่ี  
5 ภูมิศาสตร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนรู ความรูรอบตัว  ของโลก ทวีปตางๆ ท่ีมีความตอเนื่องสัมพันธกับตัว
ผูเรียนท้ังทางตรงกับทางออม 
 

วิธีการใชสื่อ/กิจกกรมประกอบ(ถามี)/เง่ือนไขการใช 
        วิธีการใชส่ือมีคําแนะนําการใชสําหรับครูผูสอน  และนักเรียน  อธิบายข้ันตอนอยางละเอียดแลว กิจกรรม
ประกอบ  จะเปนกิจกรรมเสริมความรูและแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน 
 

เคร่ืองมือวัดผูเรียนหลังการใชสื่อ/ผลการเรียนรู 
        เครื่องมือวัดผูเรียนหลังการใชส่ือ  จะเปนแบบฝกกิจกรรม เพื่อวัดผลการเรียนรูของนักเรียน โดยมี
แบบทดสอบ  ท้ังแบบปรนัย  และอัตนัย 
 

บทเรียนท่ีไดรับ/ขอคนพบท่ีสําคัญ 
        เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนมีคําศัพทเฉพาะ คอนขางมาก โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ ทําใหเขาใจยากและ
จดจํายาก  ทําใหมีผลในเรื่องการทําแบบทดสอบหลังเรียน  ซึ่งคะแนนออกมาคอนขางตํ่า 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  รายวิชา สังคมศึกษา  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   3                       ภาคเรียนท่ี  1                      ปการศึกษา 2559 
หนวยการเรียนท่ี 1   เร่ือง  แผนท่ี        เวลา  3   ช่ัวโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐานการเรียนรู 
         เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพส่ิงซึง่มีผลตอกันและกัน ในระบบของ
ธรรมชาติ ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห  สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    ตัวช้ีวัด 
        ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม  วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
       ดานความรู  (K) 
 1อธิบายความหมายและชนิดของเครื่องมือทางภูมิศาสตรได 
 2บอกองคประกอบของเครื่องมือทางภูมิศาสตรได 
 3นําความรูเรื่องแผนท่ีไปใชประโยชนได 
    4อธิบายลักษณะของแผนท่ีอิเล็กทรอนิคสได 
      ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
    1กระบวนการกลุม 
    2การนําเสนอผลงาน 
        ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (A) 
    1ความรับผิดชอบ 
    2ความสนใจใฝรู 
    3ความซื่อสัตย 
3. สาระสําคัญ 
    แผนท่ีเปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรมีความสําคัญในการใชมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน แผนท่ีถูกจัดทําข้ึนตาม
วัตถุประสงคของการใช ซึ่งมีมากมายหลายชนิด โดยในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาใหแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนท้ังความละเอียด ความถูกตองแมนยําและสะดวกรวดเร็ว ในรูปแบบของแผนท่ีอิเล็กทรอนิคส 
นอกนั้นยงัมีการนําแผนท่ีไปเช่ือมโยงกับขอมูลดานประชากร การต้ังถ่ินฐาน การเฝาระวังปองกันดานสาธารณสุข 
จัดเก็บเปนหลักฐานขอมูลท่ีเรียกวาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (เขียนใหสอดคลองกับแผนนี)้ 

  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแกปญหา 
  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. สาระการเรียนรู 



     ความรู (K) 
    อธิบายความหมาย  ชนิด  องคประกอบของเครื่องมือทางภูมิศาสตร นําความรูเรื่องแผนท่ีไปใช 
 ประโยชน  และอธิบายลักษณะของแผนท่ีอิเล็กโทรนิคสได 
 ทักษะท่ีสําคัญ (P) 
   กระบวนการกลุม  การนําเสนอผลงาน 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
   ความรับผิดชอบ  ความสนใจใฝรู  ความซื่อสัตย 
 
6. จุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทักษะศตวรรษท่ี 21 (ใชเฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
 การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
 ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
 ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) 
 ทักษะดานการส่ือสารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ (Communications, Information, and Media 

Literacy) 
     ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 
 ความยืดหยุนและการปรับตัว  
 การริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคม และสังคมขามวัฒนธรรม 
 การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเช่ือถือได 
 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

     คุณลักษณะสําหรับศตวรรษท่ี 21 
 คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การปรับตัว ความเปนผูนํา 
 คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การช้ีนําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 
 คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก เคารพผูอื่น ความซื่อสัตย สํานึกพลเมือง 

7. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/รองรอยแสดงความรู) (เขียนใหสอดคลองกับจุดประสงค) 

 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน   แบบฝกกิจกรรมการเรียนรู  การทํากิจกรรมกลุม 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู (ใชกระบวนการกลุม และบูรณาการหลักคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข) 

 ข้ันนํา 

  ครูแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหทราบ  และใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน   

 ข้ันสอน 

  นักเรียนดูแผนท่ีโลกแบงเขตการปกครองและแผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ ครูแบงกลุมนักเรียน ศึกษา

เนื้อหาแผนท่ีตามเอกสารท่ีแจกให และใหนักเรียนต้ังคําถามคนละ  10 ขอ ถาม - ตอบ กับสมาชิกในกลุม  และ

ชวยกันหาคําตอบท่ีถูกตอง พึงพอใจในกลุม 

      ข้ันสรุป 



       ครูคัดเลือกคําถามของนักเรียน  กลุมละ 20 ขอ  นํามาถามนักเรียนท้ังหอง และทุกคนชวยคิดหาคําตอบ

รวมกัน หลังจากนั้นใหนักเรียนทุกคน แบบฝกกิจกรรมการเรียนรู  และทําแบบทดสอบ หลังเรียน 

 

9. สื่อการสอน 

     แผนท่ีโลก  เอกสารประกอบการเรียน  ชุดท่ี  1  เรื่อง  แผนท่ี  แบบฝกกิจกรรมการเรียนรู  แบบประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม  แบบประเมินการทํางานกลุม   

แหลงเรียนรู 

 หองสมุดโรงเรียน  อินเตอรเน็ต  

10. การวัดและประเมินผล 

10.1 การประเมินตามจุดประสงค/ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค วิธีวัดการวัด 
และประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด เกณฑการใหคะแนน เกณฑการผาน 

1.อธิบาย
ความหมายและ
ชนิดของเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรได 

ตรวจแบบฝกหัดต้ัง
คําถาม 

แบบฝกหัดต้ัง
คําถาม 

ตอบผิดได  0  
ตอบถูกได  1 

 
รอยละ  80 

2.บอก
องคประกอบของ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรได 

ตรวจแบบฝก
กิจกรรมการเรียนรู 

แบบฝก
กิจกรรมการ
เรียนรู 

ตอบผิดได  0 
ตอบถูกได  1 
 

รอยละ  80 

3.นําความรูเรื่อง
แผนท่ีไปใช
ประโยชนได 

ตรวจแผนท่ี
ความคิด 

แบบตรวจแผน
ท่ีความคิด 

  

4.อธิบายลักษณะ
ของแผนท่ี
อิเล็กทรอนิคสได 

ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 การประเมินสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นการประเมิน แหลง วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการใหคะแนน 
1.กระบวนการทํางาน
กลุม 

 ประเมินพฤติกรรม
กระบวนการกลุม 

แบบประเมิน 
พฤติกกระบวนการ
กลุม 

รอยละ  80 

2.การนําเสนอผลงาน  ประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

แบบประเมินการ
นําเสนอผลงาน 
แบบบันทึกผลการ
ประเมิน 

 

3.ความรับผิดชอบ 
4.ความสนใจ 
5.ความซื่อสัตย 

 สังเกตพฤติกรรม 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

1.แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
2.แบบบันทึกผลการ
ประเมิน 

 

 

11. ขอเสนอแนะ(ผูใชแผนเขียนเสนอแนะ) 

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

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

 

12. บันทึกหลังสอน 
12.1 ผลการจัดการเรียนรู 

นักเรียนจํานวน.........................................คน 
ผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม......................คน คิดเปนรอยละ.............................. 
ไมผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม..................คน คิดเปนรอยละ.............................. 
ไดแก 
 1………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………… 
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเด็กพิเศษ ไดแก 
 1…………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………… 
นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานความรู (K) จํานวน............................คน ไดแก 
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานทักษะ (P) จํานวน.............................คน ไดแก 



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

................................................................................................................................ 
นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานเจตคติ (A) จํานวน............................คน ไดแก 
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

12.2 ปญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................แนวทางแกไข/
ขอเสนอแนะ (จากปญหาอุปสรรค) 
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
                             ลงช่ือ......................................................ครูผูสอน 

  (นายองอาจ  เอือ้สันเทียะ) 
                    ตําแหนง........................................   
                         …………./……………./………… 

 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

    ลงช่ือ...............................................หัวหนากลุมสาระฯ 
                                        (นายองอาจ  เอือ้สันเทียะ) 
            …………./……………./………… 

 
 
ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ไดทําการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของ......................................................................................แลวมีความ
คิดเห็นดังนี้ 

1. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

� ดีมาก     

� ดี 

� พอใช 

� ควรปรับปรุง 
2. การจัดกิจรรมไดนํากระบวนการเรียนรู 

� เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชในการสอนไดอยางเหมาะสม 

� ยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 



3. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

� นําไปใชไดจริง 

� ควรปรับปรุงกอนนําไปใช 
4. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

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

............................................................................................................................................. 
 
  ลงช่ือ..........................................รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 
                                  (นางสาวนิรมล  ฤกษดี) 
       …………./……………./………… 

ความคิดเห็น 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

  ลงช่ือ..................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 
                              (นายวิสูตร  คํานวนศักด์ิ) 
             …………./……………./………… 

 
 
 


