
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw  

เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

รายวิชาสังคมศึกษา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 
 

โดย 

นางแพรทอง  มูลเทพ 

ครูช านาญการ 

 

 
 

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw  แผนที่  1 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย             เวลา   10   ชั่วโมง     

เรื่อง   ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย                                เวลา  1  ชั่วโมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
        2. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมไทยได้ 
        3. ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพ พรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอิทธิพล
ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชากร 
 
2. สาระส าคัญ 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด และมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทั้งด้านที่ตั้ง รูปร่าง ขนาด และ
พรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ล้วนส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
สั งคมและวัฒนธรรมที่มี อิทธิพลต่ อวิถีการด า เนินชีวิตของประชากรที่ อาศัยอยู่ ในประเทศไทย 
เป็นอย่างมาก 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 



1.  ที่ตั้ง 
2. รูปร่าง 
3. ขนาด 
4. แนวพรมแดน 

 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw ) 

    1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.  นักเรียนดูแผนที่ประเทศไทยแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยจากนั้นครูตั้งค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ เช่น 
         - ท าเลที่ตั้งของประเทศไทยมีผลต่อประเทศอย่างไรบ้าง 
                            -  รูปร่างลักษณะของประเทศไทยมีผลต่อการปกครอง การพัฒนาประเทศหรือไม่ 
อย่างไร 
         - การที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4  ประเทศนั้น ก่อให้เกิด
ผลดี-ผลเสียกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง  เป็นต้น 

    3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น
ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
    4.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  4  หัวข้อ  ดังนี้ 
   เรื่องท่ี  1   ท าเลที่ตั้งของประเทศไทย 
           เรื่องท่ี  2   รูปร่างลักษณะของประเทศไทย 
                     เรื่องท่ี 3   ขนาดของประเทศไทย 
           เรื่องท่ี  4   แนวพรมแดนของประเทศไทย 
    5.   นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศกึษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็น
อย่างดี 

   6.  กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบาย
เนื้อหาที่ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

   7. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  4    เรื่อง  โดยน า
คะแนนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

   8.  ครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
   9. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ใบงานที่  2 เรื่อง การแบ่งภูมิภาคของ

ประเทศไทย เป็นการบ้าน 
   10.นักเรียนทบทวนความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย           

ของครูแพรทอง    มูลเทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
   11. นักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของครูแพรทอง   มูลเทพ  จาก

ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  
 
 



5. สื่อการเรียนรู้ 
  1.   สื่อสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน   ภูมิศาสตร์  ม. 1 
  2.   แบบทดสอบหลังเรียน   เรื่อง   ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
  3.   อินเตอร์เน็ต 
  4.   ห้องสมุด 
  5.   ใบงานที่ 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
  6.   ใบงานที่ 2 เรื่อง การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทย 

7.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
                     8.   บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย            
 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบ   เรื่อง   
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
2. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
3. นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรื่อง การ
แบ่งภูมิภาคของประเทศไทย 
4. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ลักษณะทาง
กายภาพของประเทศไทย 
2.ใบงานที่ 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย 
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การแบ่งภูมิภาค
ของประเทศไทย 
4.แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม/รายบุคคล 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
3. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
4. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
                

                                                                                             
ลงชื่อ……………………………….……….……… 

                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
 
 
 



9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 

 



 
 
 
 
 

ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เดก็ชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3  หมายถึง  ถามค าถามที่ตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2  หมายถึง  ถามค าถามที่ตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1  หมายถึง  ถามค าถามที่ตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1  หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3  หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  



 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
(ที่ตั้ง  รูปร่าง  ขนาด  และพรมแดนของประเทศไทย) 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว    
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับท่ีตั้งของประเทศไทย 
         ก. ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก                ข.  ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
         ค. มีพ้ืนที่บางส่วนของประเทศอยู่ในซีกโลกใต้    ง.  มีพ้ืนที่ประเทศอยู่ในซีกโลกตะวันตกทั่งหมด 
2. ทิศตะวันตกของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศใด 
         ก.  ประเทศลาว       ข.  ประเทศมาเลเซีย 
     ค.  ประเทศกัมพูชา                                    ง.  ประเทศพม่า 
3. รูปร่างของประเทศไทยเปรียบเสมือนหัวช้างภูมิภาคใดเปรียบเหมือนหัวช้าง 
      ก. ภาคกลาง                                             ข.  ภาคเหนือ  
         ค.  ภาคตะวันตก                                        ง.  ภาคตะวันออก 
4. แอนนาต้องการเดินทางท่องเที่ยวดินแดนด้ามขวาน แอนนาจะต้องเดินทางไปภาคใด 
        ก. ภาคเหนือ            ข. ภาคกลาง 
        ค. ภาคตะวันตก           ง. ภาคใต้ 
5. ถ้านักเรียนต้องการไปเยือนบริเวณแผ่นดินส่วนที่แคบสุดของประเทศไทย นักเรียนต้องเดินทางไปยัง
จังหวัดใด 
       ก. จังหวัดตราด                                             ข.  จังหวัดระนอง 
       ค. จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                      ง.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. แนวเขตแดนใดกั้นระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา 
       ก. ทิวเขาแดนลาว            ข. ทิวเขาถนนธงชัย 
       ค. ทิวเขาพนมดงรัก            ง. ทิวเขาสันกาลาคีรี   
7. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศลาว สิ่งต่อไปนี้กั้นอยู่ 
       ก. ภูเขาแดนเมือง            ข. ภูเขาพนมดงรัก 
       ค. แม่น้ าท่าจีน                                              ง. แม่น้ าเมย 
8. ทิวเขาหลวงพระบางอยู่ระหว่างพรมแดนใด 
        ก.   พรมแดนระหว่างไทยกับลาวในภาคเหนือ        ข.   พรมแดนระหว่างไทยกับพม่า 
        ค.   พรมแดนระหว่างไทยกับเวียดนาม                 ง.   พรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย  
9. ประเทศเพื่อนบ้านใดมีพรมแดนทางบกติดต่อประเทศไทยเป็นระยะทางน้อยท่ีสุด 
         ก.   ประเทศลาว            ข.   เมียนมาร์ 
         ค.   ประเทศกัมพูชา                     ง.   ประเทศมาเลเซีย  
10. “ฉนวนไทย” หมายถึงพ้ืนที่บริเวณใด 
  ก. ที่ราบภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา   
  ข. แนวพรมแดนของประเทศไทย สหภาพพม่า และลาว บริเวณสบรวก 
  ค. ช่องเขาบริเวณทิวเขาพนมดงรักที่ใช้เดินทางติดต่อกับประเทศกัมพูชา  
  ง. ปากแม่น้ ากระบุรีซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw   แผนที่  2 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ภาคเหนือ                            เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.รู้และเข้าใจเกีย่วกับลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ 

2.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจของภาคเหนือ 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของประชากร 
 
2. สาระส าคัญ 

 ภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ 9  จังหวัด  มีเนื้อที่ประมาณ  93,690  ตารางกิโลเมตร  มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาซับซ้อนและหุบเขา  โดยมีทิวเขาที่วางตัวยาวในแนวเหนือ – ใต้ ระหว่างทิวเขาจะมี
หุบเขาและแอ่งที่ราบภูเขาเป็นที่ตั้งของตัวจังหวัด 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

1.  ลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ 
-   ที่ตั้ง  อาณาเขต 
-   จังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ 

2.  ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ 



3.  ลักษณะภูมิอากาศ 
4. ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
5. ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 

 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw  ) 
 1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับท่ีตั้ง  รูปร่าง  ขนาด  และแนวพรมแดนของประเทศไทย 
3.  นักเรียนดูแผนที่ภาคเหนือแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของภาคเหนือ 
4.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น

ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
 5.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  5  หัวข้อ  ดังนี้ 
       เรื่องท่ี   1    ลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือ 

-   ที่ตั้ง  อาณาเขต 
-   จังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ 

เรื่องท่ี  2  ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ 
เรื่องท่ี  3  ลักษณะภูมิอากาศ 
เรื่องท่ี  4   ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
เรื่องท่ี  5   ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 

 

 6.  นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่าง
ดี 

7.  กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบายเนื้อหา
ที่ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

8. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

9.  ครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
  10. ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม  Graffiti   จิตรกรรมฝาผนัง   ครูสร้างแผนภูมิ    แผ่นชาร์ท  รอบๆ 
ห้อง  แต่ละชาร์ทมีหัวเรื่อง  ดังนี้ 
    แผ่นที่  1  เรื่อง  จังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ 
               แผ่นที่  2  เรื่อง  ภูเขาท่ีส าคัญของภาคเหนือ 
               แผ่นที่  3  เรื่อง  แม่น้ าที่ส าคัญของภาคเหนือ 
               แผ่นที่  4  เรื่อง  สถานทีท่องเที่ยวของภาคเหนือ       
 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับข้อความในแผ่นชาร์ท 
        12. นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรื่อง ภาคเหนือ เป็นการบ้าน 
        13.นักเรียนทบทวนความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของครูแพรทอง    
มูลเทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 



          14. นักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของครูแพรทอง   มูลเทพ  จาก
ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.   แผนที่การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทย 
2. สื่อสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
3.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ภาคเหนือ 
4.  ใบงานที่ 3 เรื่อง  ภาคเหนือ 
5.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
6.  บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย            
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
เรื่อง   ภาคเหนือ 
2. นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรื่อง 
ภาคเหนือ 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ภาคเหนือ 
 
2.ใบงานที่ 3 เรื่อง ภาคเหนือ 
 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม/รายบุคคล 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
3. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
                

                                                                                             
ลงชื่อ……………………………….……….……… 

                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผดิชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคเหนือ  



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ทีค่วรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 
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1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคเหนือ  



 
 
 
 

เลขที่ 
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14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 
        …………./………………./………….. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคเหนือ 



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



 
แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ภาคเหนือ 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว    
1. ภาคเหนือมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงจ านวนร้อยละเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมด 

ก.50 %                        ข.60  %                       ค.70  %                       ง.80  % 
2. เทือกเขาใดที่สูงท่ีสุดในประเทศไทย 

ก.ถนนธงชัย                                      ข.ตะนาวศรี 
ค.ผีปันน้ า                                         ง.หลวงพระบาง 

3. จังหวัดใดมีความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่าจังหวัดอ่ืน 
ก.แม่ฮ่องสอน                             ข.เชียงใหม่ 
ค.น่าน                                   ง.เชียงราย 

4. แม่น้ าทางภาคเหนือแยกได้เป็น  3  ระบบ  ดังต่อไปนี้ยกเว้นระบบใด 
ก.แม่น้ าไหลลงสู่ด้านเหนือ                       ข. แม่น้ าไหลลงสู่ด้านใต้ 
ค. แม่น้ าไหลลงสู่ด้านตะวันออก              ง. แม่น้ าไหลลงสู่ด้านตะวันตก 

5. ภูมิประเทศที่ไม่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ก.เทือกเขาแดนลาว                                ข.เทือกเขาหลวงพระบาง 
ค.แม่น้ าเมย                                         ง.แม่น้ าสาย 

6. สาเหตุใดที่ไม่ใช่สาเหตุส าคัญท่ีมีอิทธิพลที่ท าให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอ่ืนๆ 
ก.มีภูมิประเทศเป็นภูเขาส่วนใหญ่                       
ข.ตั้งอยู่ในละติจูดที่สูงกว่าภาคอ่ืน 
ค.อยู่ไกลจากทะเล 
ง.ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภาคอ่ืน 

7. ฝนที่ตกในภาคเหนือส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด 
ก.จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ข.จากลมพายุจากทะเลจีนใต้ 
ค.จากการพาความร้อนเพราะใกล้เขตศูนย์สูตร 
ง.จากลมประจ าถิ่นที่พัดจากอ่าวไทยตามลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 

8. เหตุใดจังหวัดอุตรดิตถ์จึงมีอุณหภูมิสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆในภาคเหนือ 
ก.เพราะอุตรดิตถ์มีความสูงจากระดับน้ าทะเลน้อยกว่าจังหวัดอ่ืน 
ข.เพราะอยู่ติดกับดินแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ค.เพราะอุตรดิตถ์ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขา 
ง.เพราะอุตรดิตถ์มีป่าไม้น้อยที่สุด 

9.  เขื่อนใดจัดเป็นเขื่อนชองภาคเหนือ 
ก.เขื่อนภูมิพล                                   ข.เขื่อนศรีนครินทร์ 
ค เขื่อนสิริกิติ์                                    ง.เขื่อนสิรินธร 

10. ข้อมูลข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดย่อมของภาคเหนือ 
ก.การท าร่มกระดาษ                            ข.การจักสานเครื่องหวาย 
ค.การทอผ้าไหม                                 ง.การท าอุตสาหกรรมเซรามิก 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw   แผนที่  3 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ภาคกลาง                            เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภาคกลาง 

2.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภาคกลางที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจของภาคกลาง 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพของภาคกลางที่มีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของประชากร 
 
2. สาระส าคัญ 

 ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ 22  จังหวัด  มีเนื้อที่ประมาณ  91,795  ตารางกิโลเมตร  
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวภูเขาเป็นขอบด้านตะวันออกและด้านตะวันตกติดกับภูเขา  คือ  ทิวเขา
เพชรบูรณ์  และทิวเขาถนนธงชัย  เป็นที่ราบเชิงเขา  ลานตะพักล าน้ า  และเนินตะกอนรูปพัด    
 
3. สาระการเรียนรู้ 

1.  ลักษณะทางกายภาพของภาคกลาง 
-   ที่ตั้ง  อาณาเขต 
-   จังหวัดต่างๆ ของภาคกลาง 

2.  ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง 



3.  ลักษณะภูมิอากาศ 
4. ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
5. ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw ) 
  1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาคเหนือ 
 3.  นักเรียนดูแผนที่ภาคกลางแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของภาคกลาง 
 4.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น

ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
 5.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  5  หัวข้อ  ดังนี้ 
       เรื่องท่ี  1     ลักษณะทางกายภาพของภาคกลาง 

          -   ที่ตั้ง  อาณาเขต 
          -   จังหวัดต่างๆ ของภาคกลาง 

       เรื่องท่ี  2    ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง 
       เรื่องท่ี  3  ลักษณะภูมิอากาศ 
       เรื่องท่ี  4   ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
       เรื่องท่ี  5   ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
6.   นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่าง
ดี 

7.    กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบาย
เนื้อหาที่ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

8. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

9.  ครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

         10.  ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม  Graffiti   จิตรกรรมฝาผนัง   ครูสร้างแผนภูมิ    แผ่นชาร์ท  
รอบๆ ห้อง  แต่ละชาร์ทมีหัวเรื่อง  ดังนี้ 
    แผ่นที่  1  เรื่อง  จังหวัดที่อยู่ในภาคกลาง 
               แผ่นที่  2  เรื่อง  ภูเขาท่ีส าคัญของภาคกลาง 
              แผ่นที่  3  เรื่อง  แม่น้ าที่ส าคัญของภาคกลาง 
              แผ่นที่  4  เรื่อง  สถานทีท่องเที่ยวของภาคกลาง       
 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับข้อความในแผ่นชาร์ท 
        12. นักเรียนท าใบงานที่ 4 เรื่อง ภาคกลาง เป็นการบ้าน 
        13.นักเรียนทบทวนความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของครูแพรทอง    
มูลเทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 



          14. นักเรียนศกึษาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของครูแพรทอง   มูลเทพ  จาก
ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.    แผนที่ภาคกลาง 
 2    สื่อสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
     3.   แบบทดสอบหลังเรียน    เรื่อง  ภาคกลาง 

4.   ใบงานที่ 4 เรื่อง  ภาคกลาง 
5.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
6.   บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย            
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
เรื่อง   ภาคกลาง 
2. นักเรียนท าใบงานที่ 4 เรื่อง ภาค
กลาง 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ภาคกลาง 
 
2.ใบงานที่ 4  เรื่อง ภาคกลาง 
 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม/รายบุคคล 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
3. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
                                                                                                             
                                                                   ลงชื่อ……………………………….……….……… 
                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 

 
 



 
 
 
 

 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคกลาง  



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคกลาง  



 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 

        …………./………………./………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคกลาง  



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ภาคกลาง 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว    
1.ภาคกลางมีอาณาเขตไม่ติดกับภาคใด 

ก.  ภาคตะวันตก    ข.  ภาคเหนือ 
ค.  ภาคตะวันออก   ง.  ภาคใต้ 

2.ที่ราบภาคกลางตอนล่าง เกิดจากสาเหตุใด 
ก.  การสึกกร่อนของพ้ืนที่สูง  ข.  การวากตะกอนของหินปูน 
ค.  การทับทมของสิ่งที่แม่น าพามา  ง.  การพังทลายของภูเขาสูง 

3.ที่ราบลูกฟูกมีลักษณะอย่างไร 
ก.  เป็นที่ราบที่มีระดับสูง   ข.  เป็นที่ราบที่มีพ้ืนผิวขรุขระ 
ค.  เป็นที่ราบหุบเขาสลับภูเขาเตี้ย  ง.  เป็นแอ่งที่ราบสลับกับเนินเขา 

4.ทิวเขาเพชรบูรณ์ 2 มีความส าคัญอย่างไร 
ก.  เป็นทิวเขาของภาคกลางอย่างแท้จริง       ข.  เป็นทิวเขาต่อเนื่องจากภาคเหนือ 
ค.  เป็นทิวเขายอดป้าน มีเนื้อที่ส่วนยอดมาก  ง.  เป็นทิวเขาท่ีอุดมด้วยทรัพยากรแร่ 

5.จังหวัดใดที่แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน 
ก.  ก าแพงเพชร    ข.  สุโขทัย 
ค.  สมุทรสาคร    ง.  อ่างทอง 

6.สาเหตุใดเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดฝนในภาคกลางตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคม 
ก.  สาเหตุจากอยู่ใกล้ทะเล  ข.  สาเหตุจากลมประจ าฤดู 
ค.  สาเหตุจากพายุดีเปรสชั่น  ง.  สาเหตุจากที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตร 

7.บริเวณใดที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแกการปลูกข้าวโพด จนได้ชื่อว่าเป็น Gorn  belt ของไทย 
ก.  ก าแพงเพชร  สุโขทัย  นครสวรรค์  เพชรบูรณ์ 
ข.  อ่างทอง สิงบุรี สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุธยา 
ค.  เพชรบุรี  นครสวรรค์  ลพบุรี  สระบุรี 
ง.  อุทัยธานี  ชัยนาท  ลพบุรี  สระบุรี 

8.เขียนในข้อใดเป็นเขื่อนในภาคกลาง 
ก. เขื่อนภูมิผล    ข.  เขื่อนศรีนครินทร์ 
ค.  เขื่อนเจ้าพระยา   ง.  เขื่อนแก่งกระจาน 

9.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ของภาคกลาง 
ก.  มีเหมืองแร่ดีบุก  ที่จังหวัดอุทัยธานี 
ข.  มีเหมืองแร่ยิบซัมแห่งแรกของประเทศอยู่ที่จังหวัดพิจิตร 
ค.  มีหินอ่อน มากที่จังหวัดสระบุรี 
ง.  มีแหล่งน้ ามันปิโตรเลียมใหญ่ที่ จังหวัดนครสวรรค์ 

10.จังหวัดใดที่เป็นอู่ข้าวที่ส าคัญของประเทศ 
ก.  สุโขทัย  พิษณุโลก  นครสวรรค์  ข.  ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท 
ค.  อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ง.  นนทบุรี  กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw  แผนที่  4 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                          เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชากร 
 
2. สาระส าคัญ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ 19  จังหวัด  มีเนื้อที่ประมาณ  168,854  
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณหนึ่งในสามของพ้ืนที่ประเทศไทย  มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น  5  เขต   ดังนี้  
ทิวเขาทางด้านทิศตะวันตก  ทิวเขาทางด้านทิศใต้  ทิวเขาตอนกลาง  ที่ราบแอ่งโคราช  และแอ่งสกลนคร   

 
3. สาระการเรียนรู้ 

1.  ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-   ที่ตั้ง  อาณาเขต 
-   จังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.  ลักษณะภูมิอากาศ 



4. ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
5. ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 

 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw ) 
 

  1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.   ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาคตะวันตก 
 3.  ครูให้นักเรียนดูแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 4.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น

ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
  5.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  5  หัวข้อ  ดังนี้ 

        เรื่องท่ี  1     ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
             - ที่ตั้ง  อาณาเขต 
             - จังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

       เรื่องท่ี  2    ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
                  เรื่องท่ี  3  ลักษณะภูมิอากาศ 

       เรื่องท่ี  4   ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
       เรื่องท่ี  5   ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
6. นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่าง
ดี 

7. กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบายเนื้อหาที่
ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

8. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

9.  ครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
         10. ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม  Graffiti   จิตรกรรมฝาผนัง   ครูสร้างแผนภูมิ    แผ่นชาร์ท  รอบๆ 
ห้อง  แต่ละชาร์ทมีหัวเรื่อง  ดังนี้ 
   แผ่นที่  1  เรื่อง  จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
              แผ่นที่  2  เรื่อง  ภูเขาท่ีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
             แผ่นที่  3  เรื่อง  แม่น้ าที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
             แผ่นที่  4  เรื่อง  สถานทีท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับข้อความในแผ่นชาร์ท 
        12. นักเรียนท าใบงานที่ 5 เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบ้าน 
        13.นักเรียนทบทวนความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของครูแพรทอง    
มูลเทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 



        14. นักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของครูแพรทอง   มูลเทพ  จากห้อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
  
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.    แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
 2    สื่อสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
 3.    แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

4.   ใบงานที่ 5 เรื่อง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
5.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
6.   บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย            
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
เรื่อง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
2. นักเรียนท าใบงานที่ 5 เรื่อง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ      
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ      
2.ใบงานที่ 5  เรื่อง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ      
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม/รายบุคคล 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
3. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

     
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
                

                                                                                             
ลงชื่อ……………………………….……….……… 

                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมศิาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถงึ  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 

        …………./………………./………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว    
1. ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกต้องได้แก่ข้อใด 

ก.เป็นที่ราบสูงที่มีความสูงด้านตะวันตกที่ลาดลงไปสู่ด้านตะวันออก 
ข.เป็นที่ราบหุบเขาสลับกับภูเขาสูงด้านตะวันตกและด้านใต้ 
ค.เป็นแอ่งที่ราบที่มีความสูงด้านตะวันตกและด้านใต้ที่ลาดไปสู่ด้านตะวันออก 
ง.เป็นแอ่งที่ราบสูงตะวันออก  และด้านใต้ท่ีลาดลงไปสู่ด้านตะวันตก 

2. ภูเขาในข้อใดที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ ขั้นภาคตะวันออกเฉียงใต้และกัมพูชา 
ก.ภูเขาสันก าแพง  ข.ภูเขาดงพญาเย็น            ค.ภูเขาพนมดงรัก       ง.ภูเขาภูพาน 

3. แม่น้ าโขงกั้นพรมแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับประเทศลาวตั้งแต่จังหวัดใดถึง
จังหวัดใด 

ก.นครพนม – ศรีสะเกษ   ข.เลย - อุบลราชธานี 
ค.หนองบัวล าพูน – อ านาจเจริญ  ง.หนองคาย – ศรีสะเกษ 

4. ปัญหาข้อใดที่เป็นปัญหาส าคัญท่ีเกี่ยวกับพรมแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ก.แม่น้ าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติมีขนาดยาวเกินไป 
ข.พรมแดนบางแห่งเป็นพรมแดนเรขาคณิต 
ค.พรมแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเพ่ือนบ้านมีขนาดยาวมาก 
ง.ความไม่ชัดเจนของการป้องกันเส้นเขตแดน 

5. ลักษณะภูมิอากาศใดไม่ใช่ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ก.ฤดูฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีระยะเวลาสั้นกว่าภาคกลาง 
ข.ปริมาณน้ าฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้อยกว่าภาคเหนือ 
ค.อุณหภูมิในฤดูหนาวค่อนข้างต่ า  เพราะห่างไกลจากทะเล 
ง.ได้รับลมหนาวจากประเทศจีนมากกว่าภาคกลาง 

6. สาเหตุใดจัดเป็นสาเหตุส าคัญ  ที่ท าให้นครศรีธรรมราชมีฝนตกน้อยท่ีสุดของภาค 
ก.เพราะอยู่ห่างไกลจากทะเล   ข.เพราะตั้งอยู่บริเวณเขตเขาฝน 
ค.เพราะมีระดับความสูงจากระดับทะเลมาก ง.เพราะนครศรีธรรมราชไม่มีป่าไม้ 

7.คุณสมบัติของดินในข้อใดไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ก.ดินเค็ม    ข.ดินที่มีความเหนียว 
ค.ดินที่ขาดธาตุอาหาร   ง.ดินที่ไม่อุ้มน้ า 

8.พืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนิดใดที่ท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด 
ก.ข้าวโพด  ข.บ่อแก้ว                   ค.ข้าวฟ่าง            ง.มันส าปะหลัง 

9. ข้อใดไม่ใชล่ักษณะส าคัญของป่าไม้ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ก.เป็นป่าไม้เขียวชอุ่มตลอดปี  ข.ป่าโป่รงต้นไม้ข้ึนห่างๆ 
ค.ต้นไม้ส าคัญคือ ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้แดง  ง.ป่านี้มักอยู่ในดินสีแดง 

10. ปัญหาส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากอะไร 
       ก.   เกิดจากน้ า      ข.   เกิดจากพรมแดน         ค.   เกิดจากดิน     ง. เกิดจากภูมิประเทศ 
 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw  แผนที่  5 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ภาคตะวันออก                           เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
   
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธ รรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออก 

2.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิตของประชากร 
 
2. สาระส าคัญ 

 ภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ   7   จังหวัด  มีเนื้อที่ประมาณ   34,380   ตาราง
กิโลเมตร    มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น  4  เขต   ดังนี้  ภูมิประเทศส่วนที่เป็นทิวเขา  ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้ า  ส่วนที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  ทิวเขาทางด้านทิศตะวันตก  และเกาะ    
 
3. สาระการเรียนรู้ 

1.  ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออก     
-   ที่ตั้ง  อาณาเขต 
-   จังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออก     

2.  ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก     
3.  ลักษณะภูมิอากาศ 
4.  ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 



5.  ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw  ) 
 

  1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาคกลาง 
 3.  นักเรียนดูแผนที่ภาคตะวันออกแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของภาคตะวันออก     
 4.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น

ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
 5.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  5  หัวข้อ  ดังนี้ 
        เรื่องท่ี  1     ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออก 

            - ที่ตั้ง  อาณาเขต 
            - จังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออก        

                  เรื่องท่ี  2    ลกัษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก 
                  เรื่องท่ี  3  ลักษณะภูมิอากาศ 

       เรื่องท่ี  4   ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
       เรื่องท่ี  5   ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
6.   นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่าง
ดี 

7.    กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบาย
เนื้อหาที่ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

8. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

9.  ครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด  

         10.  ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม  Graffiti   จิตรกรรมฝาผนัง   ครูสร้างแผนภูมิ    แผ่นชาร์ท  
รอบๆ ห้อง  แต่ละชาร์ทมีหัวเรื่อง  ดังนี้ 
   แผ่นที่  1  เรื่อง  จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออก 
              แผ่นที่  2  เรื่อง  ภูเขาท่ีส าคัญของภาคตะวันออก 
             แผ่นที่  3  เรื่อง  แม่น้ าที่ส าคัญของภาคตะวันออก 
             แผ่นที่  4  เรื่อง  สถานทีท่องเที่ยวของภาคตะวันออก       
 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับข้อความในแผ่นชาร์ท 
        12. นักเรียนท าใบงานที่ 6 เรื่อง ภาคตะวันออก เป็นการบ้าน 
        13.นักเรียนทบทวนความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของครูแพรทอง    
มูลเทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
        14. นักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของครูแพรทอง   มูลเทพ  จากห้อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  



 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.    แผนที่ภาคตะวันออก     
 2    สื่อสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
 3.    แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ภาคตะวันออก     

4.   ใบงานที่ 6 เรื่อง  ภาคตะวันออก 
5.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
6.   บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย            
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
เรื่อง   ภาคตะวันออก 
2. นักเรียนท าใบงานที่ 6 เรื่อง ภาค
ตะวันออก 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ภาคตะวันออก 
 
2.ใบงานที่ 6  เรื่อง ภาคตะวันออก 
 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างาน
กลุ่ม/รายบุคคล 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
3. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                
                                                               ลงชื่อ……………………………….……….……… 
                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที ่2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันออก  



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันออก 



 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 

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



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันออก 



กลุ่มที่ 
………. 

ชือ่ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ภาคตะวันออก 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว    
1.ภาคตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับภาคใด 

ก. ภาคใต้ และภาคตะวันตก           ข.ภาคเหนือ และภาคตะวันตก 
ค.ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       ง. ภาคกลางและภาคใต้ 

2. ที่ราบขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกได้แก่ที่ราบผืนใด 
ก.ที่ลาบลุ่มแม่น้ าตราด                    ข.ที่ราบลุ่มแม่น้ าเวฬุ   
ค.ทีร่าบลุ่มแม่น้ าประแส                   ง.ที่ราบลุ่มแม่น้ าปราจีนบุรี 

3. เทือกเขาใดที่กั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับกัมพูชา 
ก.เทือกเขาจันทบุรี                        ข.เทือกเขาบรรทัด 
ค.เทือกเขาสันก าแพง                        ง.เทือกเขาพนมดงรัก 

4.แม่น้ าในข้อใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ าในข้ออ่ืนๆเลย 
ก.แม่น้ าบางปะกง                    ข.แม่น้ าแปดริ้ว 
ค.แม่น้ าประแส                             ง.แม่น้ าปราจีนบุรี 

5.ภาคตะวันออกมีภูมิอากาศแตกต่างจากภาคต่างๆอย่างไร 
ก.มีภูมิอากาศ 2ประเภท                     ข.ภูมิอากาศไม่เหมือนภาคอ่ืนเลย 
ค.มีฝนตกชุก                               ง.ไม่ได้รับอิทธิพลจากลมพายุเลย 

6.ดินในภาคตะวันออกส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เพราะอะไร 
ก.มีลักษณะเป็นดินตะกอน            ข. มีธาตุก ามะถันปนอยู่มาก 
ค.มีลักษณะเป็นดินทรายและดินร่วน   ง. มีลักษณะเป็นดินเค็ม 

7.แร่ชนิดใดที่ท ารายได้ให้แก่ภาคตะวันออกมาก 
        ก.แร่เหล็ก                                 ข.แร่พลวง 
        ค.แร่รัตนชาติ                              ง.ก๊าซธรรมชาติ 
8.จังหวัดใดที่มีทรายแก้วมากที่สุด 
        ก.ชลบุรี                                          ข.ระยอง 
        ค.จันทบุรี                                        ง.ปราจีนบุรี 
9.น้ าตก  แหล่งท่องเที่ยวทางภคตะวันออกในข้อใดที่ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
        ก.น้ าตกพลิ้ว-จันทบุรี                          ข.น้ าตกธารมะยม-ตราด 
        ค.น้ าตกคลองเจ้ว-ตราด                      ง.น้ าตกกระทิง-ปราจีนบุรี 
10.ปัญหาใดที่ภาคตะวันออกมีเหมือนกับภาคกลาง 
        ก.ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย                     ข.ปัญหามลพิษของน้ าทะเล 
        ค.ปัญหาชุมชนแออัด                         ง.ปัญหาการรุกล้ าของน้ าเค็ม 

 
   
 
 

 
  



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw  แผนที่  6 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ภาคตะวันตก                           เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตก 

2.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจของภาคตะวันตก 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของประชากร 
 
2. สาระส าคัญ 

 ภาคตะวันตกประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ  5  จังหวัด  มีเนื้อที่ประมาณ  53,679  ตาราง
กิโลเมตร  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือ  แต่มีบางส่วนที่อยู่ติดกับอ่าวไทย  ภูมิ
ประเทศของภาคตะวันตกแบ่งออกเป็น 3  ลักษณะ  คือ  ทิวเขา  ที่ราบลุ่มแม่น้ า  และที่ราบชายฝั่งทะเล    
 
3. สาระการเรียนรู้ 

1.  ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตก     
-   ที่ตั้ง  อาณาเขต 
-   จังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันตก     

2.  ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก     



3.  ลักษณะภูมิอากาศ 
4.  ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
5.  ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw ) 
  1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาคตะวันออก 
 3.  นักเรียนดูแผนที่ภาคตะวันตกแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของภาคตะวันตก     
 4.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น

ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
 5.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  5  หัวข้อ  ดังนี้ 
        เรื่องท่ี  1     ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตก     

             -  ที่ตั้ง  อาณาเขต 
             -  จังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันตก     

                 เรื่องที่  2    ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก     
                 เรื่องท่ี  3  ลักษณะภูมิอากาศ 

       เรื่องท่ี  4   ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
       เรื่องท่ี  5   ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
6. นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่าง
ดี 

7. กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบายเนื้อหาที่
ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

8. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

9.  ครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

         10.  ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม  Graffiti   จิตรกรรมฝาผนัง   ครูสร้างแผนภูมิ    แผ่นชาร์ท  
รอบๆ ห้อง  แต่ละชาร์ทมีหัวเรื่อง  ดังนี้ 
   แผ่นที่  1  เรื่อง  จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันตก 
              แผ่นที่  2  เรื่อง  ภูเขาท่ีส าคัญของภาคตะวันตก 
             แผ่นที่  3  เรื่อง  แม่น้ าที่ส าคัญของภาคตะวันตก 
             แผ่นที่  4  เรื่อง  สถานทีท่องเที่ยวของภาคตะวันตก       
 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับข้อความในแผ่นชาร์ท 
        12. นักเรียนท าใบงานที่ 7 เรื่อง ภาคตะวันตก เป็นการบ้าน 
        13.นักเรียนทบทวนความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของครูแพรทอง    
มูลเทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 



        14. นักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของครูแพรทอง   มูลเทพ  จากห้อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
  
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.    แผนที่ภาคตะวันตก     
 2    สื่อสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
 3.    แบบทดสอบ เรื่อง ภาคตะวันตก 

4.   ใบงานที่ 7 เรื่อง  ภาคตะวันตก 
5.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
6.   บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย            
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
เรื่อง   ภาคตะวันตก 
2. นักเรียนท าใบงานที่ 7 เรื่อง ภาค
ตะวันตก 
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ภาคตะวันตก 
 
2.ใบงานที่ 7  เรื่อง ภาคตะวันตก 
 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม/รายบุคคล 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
3. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

     
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
                

                                              ลงชื่อ……………………………….……….……… 
                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันตก 



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเปน็ร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
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1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันตก 
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14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 

        …………./………………./………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคตะวันตก 



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



 
แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ภาคตะวันตก 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว    
1.จังหวัดในข้อใดไม่อยู่ในภาคตะวันตก            
          ก. ตาก    ข.ประจวบคีรีขันธ์  

ค.เพชรบุรี   ง. สิงห์บุรี. 
2. ภาคตะวันตกมีภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นแบบใด  ภูเขาและหุบเขา.  

ก.ที่ราบสูง   ข.ที่ราบลุ่มน้ า 
ค.ที่ราบระหว่างภูเขา  ง.ภูเขาและหุบเขา.  

3. ข้อใด ไม่ใช่ แม่น้ าในภาคตะวันตก  
           ก.แม่น้ าแควใหญ่   ข.แม่น้ าป่าสัก 

ค.แม่น้ าเพชรบุรี   ง.แม่น้ าปราณบุรี. 
4.ข้อใดจัดว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีสุดบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกของไทยที่ติดต่อกับพม่าในปัจจุบัน  

ก.การท าลายป่าไม้และความมั่นคงของประเทศ    
ข.การขาดแคลนพื้นที่ท ากินท าให้มีการบุกรุกป่าสงวน 
ค.ชาวไทยภูเขาหลายเผ่ายังคงนิยมปลูกฝิ่นเป็นพืชส าคัญควบคู่กับพืชไร่ 
ง.การพังทลายของดินอย่างรุนแรงเนื่องจากการท าไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขา. 

5.ภาคตะวันตกได้เปรียบภาคตะวันออกในด้านใดมากที่สุด  
ก.แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากกว่า  ข.แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ ามากกว่า 
ค.แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่า  ง.แหล่งปลูกผลไม้หลากชนิดมากกว่า 

6.ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกคล้ายคลึงกับภาคใดมากที่สุด  
            ก. ภาคใต้      ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
            ค. ภาคเหนือ      ง.  ภาคตะวันออก 
7.การแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าของภาคตะวันตก ล าดับแรกสุดควรด าเนินการตามข้อใด  
            ก. การบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานแปรรูปวัตถุดิบเกษตร  
            ข. การสร้างเขื่อนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนน้ าโจน  
            ค. การปลูกพืชคลุมดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าป้องกันการกัดเซาะ  
            ง. การปลูกป่าเพ่ิมขึ้นเพื่อช่วยให้ปริมาณน้ าฝนเพิ่มข้ึนด้วย 
8.  ลักษณะเด่นของภาคตะวันตกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้แก้อะไร 

ก. มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์กว่าภาคอ่ืน ข. มีเข่ือนเก็บน้ าขนาดใหญ่อยู่มาก 
ค. มีป่าไม้อยู่มากกว่าภาคอ่ืน  ง. มีผลิตผลทางการเกษตรสูง 

9. ท าไมภาตะวันตกจึงมีเขื่อนกักเก็บน้ าอยู่มากกว่าภาคอ่ืนๆ 
ก. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ า  ข. เพ่ือป้องกันอุทกภัย 
ค. มีแหล่งน้ าตกขนาดใหญ่มาก  ง. มีองค์ประกอบธรรมชาติเหมาะสม 

10.ลักษณะภูมิประเทศบริเวณเทือกเขาตะวันตก จะแตกต่างจากบริเวณภูเขาสูงภาคเหนือในเรื่องใด  
           ก. มีรอยเลื่อนมากมาย    ข. ไม่มีแม่น้ าก้ันเป็นพรมแดน 
           ค. ไม่มีที่ราบระหว่างภูเขาหรือแอ่ง           ง. มีแม่น้ าไหลไปทางท่ีราบภาคกลาง. 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw  แผนที่  7 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ภาคใต้                            เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ 

2.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจของภาคใต้ 
 3. ตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ประชากร 
 
2. สาระส าคัญ 

 ภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ  14  จังหวัด   ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่เป็นคาบสมุทรมลา
ยู  จึงมีชายฝั่งติดต่อกับอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีลักษณะภูมิประเทศ   4  แบบ คือ  ทิวเขา  ที่ราบชายฝั่ง
อ่าวไทย  และที่ราบชายฝั่งอันดามัน 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
             1.  ลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ 

-   ที่ตั้ง  อาณาเขต 
-   จังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ 

2.  ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ 



3.  ลักษณะภูมิอากาศ 
4. ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
5. ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw) 
 

  1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาคตะวนออกเฉียงเหนือ 
 3.  นักเรียนดูแผนที่ภาคใต้แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของภาคใต้ 
 4.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น

ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
  5.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  5  หัวข้อ  ดังนี้ 

        เรื่องท่ี  1     ลักษณะทางกายภาพของภาคใต้  
              -  ที่ตั้ง  อาณาเขต 
              -  จงัหวัดต่างๆ ของภาคใต้      

       เรื่องท่ี   2    ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้  
                  เรื่องท่ี  3  ลักษณะภูมิอากาศ 

       เรื่องท่ี   4   ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม 
       เรื่องท่ี   5   ลักษณะด้านเศรษฐกิจ 
6.  นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่าง
ดี 

7.  กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบายเนื้อหา
ที่ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

8. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

9.  ครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด  

         10.  ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม  Graffiti   จิตรกรรมฝาผนัง   ครูสร้างแผนภูมิ    แผ่นชาร์ท  
รอบๆ ห้อง  แต่ละชาร์ทมีหัวเรื่อง  ดังนี้ 
   แผ่นที่  1  เรื่อง  จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ 
              แผ่นที่  2  เรื่อง  ภูเขาท่ีส าคัญของภาคใต้ 
             แผ่นที่  3  เรื่อง  แม่น้ าที่ส าคัญของภาคใต้ 
             แผ่นที่  4  เรื่อง  สถานทีท่องเที่ยวของภาคใต้ 
 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับข้อความในแผ่นชาร์ท 
        12. นักเรียนท าใบงานที่  8  เรื่อง ภาคใต้ เป็นการบ้าน 
        13. นักเรียนทบทวนความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของครูแพรทอง    
มูลเทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 



        14. นักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของครูแพรทอง   มูลเทพ  จากห้อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
  
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.    แผนที่ภาคใต้     
 2    สื่อสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
 3.    แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ภาคใต ้     

4.   ใบงานที่ 8 เรื่อง  ภาคใต้      
5.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
6.   บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย            
 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
เรื่อง   ภาคใต้      
2. นักเรียนท าใบงานที่ 8 เรื่อง ภาคใต ้     
3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ภาคใต้  
     
2.ใบงานที่ 8  เรื่อง ภาคใต ้ 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม/รายบุคคล 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..………..…………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………………
  
               

                                                                                             
ลงชื่อ……………………………….……….……… 

                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห ์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคใต้ 



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถงึ  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
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1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคใต้ 
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รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 

        …………./………………./………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภาคใต้ 



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



 
แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ภาคใต ้

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง    
1. เทือกเขาส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นแนวต่อมากจากเทือกเขาทางภาค…………………และภาค………………..……. 
2. เทือกเขาภูเก็ต – มีแนวต่อเนื่องมากจาเทือกเขา……………………………………….. 
3.เทือกเขาสันกาลาคีรี – กั้นพรมแดนไทยกับ………………………….…. 
4. ภาคใต้ มีแค่ 2 ฤดู คือ …………………… และ …………………..………  
5. ระนอง เป็นจังหวัดที่ฝนตกมากที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ …………….... ของประเทศ 
6. เหนือสุดของภาคใต้ – ……………………………………………..….. ใต้สุด – ……………………………………………………… 
7. บริเวณท่ีแคบที่สุดของภาคใต้ คือ .................................................................................................................... 
8. แม่น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
9. จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่ไม่สามารถท าประมงน้ าเค็มได้เนื่องจาก…………………………………………………..…….. 
10. พืชที่ส าคัญ คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw   แผนที่  8 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ภูมิอากาศของประเทศไทย                                   เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตัวชี้วัดชั้นป ี

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้ 
    2.  วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  และฤดูกาลของประเทศไทยได้ 
    3.  ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพภูมิอากาศ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  และฤดูกาลของประเทศ
ไทยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของประชากรไทย 
 
2. สาระส าคัญ 
 การศึกษาลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยจะใช้เกณฑ์การแบ่งภาคตามการพยากรณ์อากาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งแบ่งออกเป็น   6   ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยภาพรวมประเทศไทยมีภูมิอากาศร้อนชื้น เนื่องจาก
อยู่ในเขตละติจูดต่ า และภูมิอากาศในรอบปีหนึ่งๆ จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมี 3  ฤดูกาล ประกอบด้วย ฤดูหนาว ฤดูร้อน 
และฤดูฝน ส่วนประเทศไทยตอนล่างที่มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมี  2  ฤดูกาลประกอบด้วย ฤดูฝน และฤดูร้อน
หรือฤดูแล้ง 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

1.  ปัจจัยควบคุมลมฟ้าอากาศ 



2.  ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
3.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ   
4.  วัฏจักรฤดูกาล 
 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw  ) 
 

  1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.  ครูกับนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจ าวัน  และตั้งค าถามเพ่ือทดสอบ

ความรู้พื้นฐานของนักเรียน เช่น 
   -  ในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูกาลใด 
   -   การที่ประเทศไทยมีลักษณะอากาศเช่นนี้ เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยใดบ้าง 
   -   ในช่วงฤดูกาลนี้ แต่ละภาคของประเทศไทยน่าจะมีลักษณะอากาศอย่างไรบ้าง 
เป็นต้น 

3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4   คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น
ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
 4.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  4  หัวข้อ  ดังนี้ 

       เรื่องท่ี  1   ปัจจัยควบคุมลมฟ้าอากาศ  
                 เรื่องท่ี  2    ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 

       เรื่องท่ี  3    ปรากฏการณ์ธรรมชาติ   
       เรื่องท่ี  4   วฏัจักรฤดูกาล 

5.  ให้นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็น
อย่างดี 

6.  กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบายเนื้อหา
ที่ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

7. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

8.  ครูยกย่องชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

9. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของครูแพรทอง       
มูลเทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.   สื่อสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
 2.   แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
 
 
 



6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
เรื่อง   ภูมิอากาศของประเทศไทย 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/
รายบุคคล 
 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
                

                                                                                             
ลงชื่อ……………………………….……….……… 

                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
9. บันทกึหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



      9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภูมิอากาศของประเทศไทย 



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภูมิอากาศของประเทศไทย 
 



 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

น็ 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 

        …………./………………./………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ภูมิอากาศของประเทศไทย  



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
1. อากาศแบบฝนเมืองร้อนตลอดปี (Tropical rainy forest)   มีลักษณะป่าเป็นแบบใด 
          ก.  ป่าเต็งรัง    ข.  ป่าดิบ 
          ค.  ป่าสน    ง.  ป่าพรุ 
2.  ในช่วงเดือนใดเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์สูงสุด 
ก. ระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม ข.  ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
ค.  ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม  ง.  ระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
3.  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินในระหว่างช่วงเดือนใด 
     ก.  ระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม   ข.  ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน
ตุลาคม 
     ค.  ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม    ง.  ระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนตุลาคม 
4. ในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะอากาศของภาคใดที่แตกต่างจากภาคอ่ืนๆ ใน
ประเทศ 
          ก  ภาคเหนือ                                    ข  ภาคกลาง 
          ค  ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย                           ง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.“ฝนแปด แดดสี่” เป็นลักษณะภูมิอากาศเด่นของภาคใด 

ก  ภาคเหนือ    ข  ภาคใต้ 
ค  ภาคตะวันออก   ง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.ปัจจัยใดที่ท าให้ภาคตะวันออกมีอุณหภูมิท่ีไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป 
ก  เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า   ข  มีปริมาณน้ าฝนเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 
ค  มีที่ตั้งไม่ห่างไกลทะเลมากนัก  ง  อยู่ติดกับภาคเหนือ 

7. ปัจจัยใดที่ท าให้ภาคตะวันตกมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว 
ก  เป็นเขตเงาฝน    ข  ดินเป็นดินร่วนซุย 
ค  ปริมาณน้ าฝนน้อย   ง  มีภูเขาสูงมาก 

8. ลิ่มความกดอากาศสูงปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย หมายความว่าอย่างไร 
          ก. มวลอากาศเย็นซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปลิ่มปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย 
          ข. แนวปะทะอากาศเย็นซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปลิ่มปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย 
          ค. มวลอากาศร้อนซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปลิ่มลอยออกจากภาคเหนือของประเทศไทย 
          ง. แนวปะทะอากาศร้อนซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปลิ่มลอยออกจากภาคเหนือของประเทศไทย 
9. บริเวณพื้นที่ใด ที่มีฝนตกเฉพาะในฤดูฝน และแล้งเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูร้อน 
         ก.  บริเวณตั้งแต่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีลงไป           
        ข.  บริเวณตั้งแต่อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ลงไป 
        ค.  บริเวณตั้งแต่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นไป 
        ง.  บริเวณตั้งแต่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตข้ึนไป 
10. ประเทศไทยมีกี่ฤดูกาล 

ก  1  ฤดูกาล    ข  2  ฤดูกาล 
ค  3  ฤดูกาล    ง  4  ฤดูกาล 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw   แผนที่  9 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทย                        เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของประชากร  สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ต่างๆที่แตกต่าง
กัน  

2. สามารถสืบค้นข้อมูล อธิบาย ลักษณะ สรุปเกี่ยวกับประชากรและวัฒนธรรมไทยเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3. เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทยแต่ละภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของประชากร 
 

2. สาระส าคัญ 
 คุณภาพประชากรเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมและวัฒนธรรมไทยมีพ้ืนฐานมาจาก
อาชีพเกษตรกรรมและมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  แม้ปัจจุบันจะมีการติดต่ อสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับสังคมอ่ืน ท าให้มีการรับวัฒนธรรมจากต่างแดนเข้ามา แต่ก็มีการปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทยอย่างเหมาะสม
  
3. สาระการเรียนรู้ 

1.  ประชากรของไทย 
 2.  เอกลักษณ์ของไทย 
 3.  วัฒนธรรมของไทย 
 4.  ประเพณีของไทย 



4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw ) 
 

  1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.  ครูสนทนาร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบัน  โดยชี้ให้

นักเรียนได้เห็นถึงความส าคัญของคนไทยว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทยอย่างไร
บ้าง 

3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4   คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น
ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
 4.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  4  หัวข้อ  ดังนี้ 
  เรื่องท่ี  1   ประชากรของไทย  

 เรื่องท่ี  2    เอกลักษณ์ของไทย 
 เรื่องท่ี  3    วัฒนธรรมของไทย   
 เรื่องท่ี  4   ประเพณีของไทย 

5.   นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่าง
ดี 

6.   กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบายเนื้อหา
ที่ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

7. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

8. ครูยกย่องชมเชยกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด  

9. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปแผนผังความคิด  (Mine  Mapping)  เกี่ยวกับ
ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมไทยต่อวิถีชีวิตของคนไทย  และให้นักเรียนน าเสนอผลงานกลุ่ม  ครูให้คะแนน
กลุ่ม  กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  ครูประกาศรายชื่อและพูดยกย่องชมเชย 

10.นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของครูแพรทอง     มูล
เทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.   สื่อสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
 2.   แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 3.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 



6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   เรื่อง   ลักษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ลักษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม/รายบุคคล 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                
                                                                 ลงชือ่……………………………….……….……… 
                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
 
9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
  9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
 



 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 

คะแนน) 

ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รร

ับฟ
ังค

วา
ม

คิด
เห

็น 

คว
าม

ร่ว
มมื

อก
ับ

กลุ่
ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 

        …………./………………./………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



 
แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
1.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมไทย 
            ก.มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว               ข. เป็นสังคมเกษตร และอุตสาหกรรม 
            ค.มีการศึกษาต่ า และอพยพย้ายถิ่นมากข้ึน    ง. มีโครงสร้างของการแบ่งชนชั้น 
2.การปฏิบัติข้อใดถือว่าเป็นวัฒนธรรมรองของสังคมไทย 
           ก.การฌาปนกิจศพ                                  ข. การไปท าบุญในวันพระ 
           ค.การรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก   ง. การใช้ภาษไทยในการสื่อสาร 
3.ลักษณะเด่นที่สุดของสังคมไทย ตรงกับข้อใด 
          ก.มีลักษณะเชื่อมโยงกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท 
          ข.มีความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเกษตรกรรมกับสังคมอุตสาหกรรม 
          ค.เป็นการผสมผสานระหว่างสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยกับของชาวต่างชาติ  
          ง.สังคมวัฒนธรรมมีลกัษณะขององค์ประกอบระหว่างลัทธิความเชื่อ 
4.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของสังคมชนบท 
          ก.มีการรวมกลุ่มเป็นแบบรูปนัย                     ข.มีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย 
          ค.มีความสัมพันธ์กับวัดเป็นอย่างมาก               ง.มีความเจริญทางวัตถุเป็นไปอย่างเชื่องช้า 
5.สิ่งใดที่เป็นปัจจัยน าไปสู่การย้ายถิ่นฐาน 
          ก.การเมืองปกครอง                                    ข.การศึกษา 
          ค.ระบบเศรษฐกิจ                                      ง.ความพึงพอใจ 
6.แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมไทยข้อใดน าไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมมากที่สุด 
          ก.อัตราการเกิดของประชากรในชนบทค่อนข้างสูง 
          ข.การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนในภูมิภาคต่างๆ 
          ค.ระบบความสัมพันธ์แห่งสถานภาพและบทบาททางสังคม 
          ง.แบบแผนการปฏิบัติต่อกันในด้านต่างๆของสังคม 
7. สิ่งใดที่เป็นตัวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
          ก.วัฒนธรรม                    ข.ประเพณี                        ค.ค่านิยม                      ง.วัตถ ุ
8.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง 
           ก.การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมต้องอาศัยบุคคลเป็นผู้กระท า 
           ข.เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุและไม่เป็นวัตถุ 
           ค.การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมน าไปสู่การการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
           ง.เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
9.ลักษณะค่านิยมใดที่แสดงถึงสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม 
           ก.ยกย่องผู้อาวุโส    ข.การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
           ค.การเชื่อถือโชคลาง    ง.พึ่งตนเอง 
10.ค่านิยมที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทคือข้อใด 
           ก.รักพวกพ้อง     ข.ความกตัญญูกตเวที 
           ค.เคารพผู้อาวุโส                               ง.ยึดวตัถุมากกว่าอุดมคติ 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ  เทคนิค Jigsaw  แผนที่  10 
 
รายวิชา  สังคมศึกษา                   รหัสวิชา   ส  21103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1                                   ภาคเรียนที่  2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย              เวลา   10   ชัว่โมง     

เรื่อง   ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย                         เวลา  1  ชัว่โมง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานการเรียนรู้   มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ 
ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

วิเคราะห์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้สิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบ สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ส 5.2 ม1/1 

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอ่ืนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เข้าใจปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก ส 5.2 ม1/2 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของประชากร 
3. เห็นคุณค่าและความส าคัญของอาชีพต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
2. สาระส าคัญ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานมาจากการเกษตร   แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  และก าลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้น  สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้
เศรษฐกิจของประเทศได้ก้าวสู่ความเจริญ และเป็นประเทศท่ีมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ  นอกจากนี้อาชีพ
ที่หลากหลายของประชากรยังส่งผลให้การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  ได้แก่  
การเกษตร  การอตุสาหกรรม  การคมนาคม   พานิชกรรม  และการบริการ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

1.  การเกษตรกรรม 
 2.  การคมนาคม 

3.  การอุตสาหกรรม 
 4.  การพานิชกรรม 



 5.  การบริการ 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning)  รูปแบบการ
สอนแบบจิ๊กซอ  (Jigsaw ) 
 

 1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.  ครูสนทนาร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบัน  ประชากรไทย

ประกอบอาชีพอะไรบ้าง    และแต่ละอาชีพมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4   คน   ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน  (Home  Group)โดยเน้น

ความสามารถของนักเรียน  แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  จ านวนเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนตั้ง
ชื่อกลุ่ม 
 4.  ครูน าเสนอเนื้อหา   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  5  หัวข้อ  ดังนี้ 
    เรื่องท่ี  1   การเกษตรกรรม  

   เรื่องท่ี  2    การอุตสาหกรรม 
   เรื่องท่ี  3    การคมนาคม 
   เรื่องท่ี  4    การพานิชกรรม 
   เรื่องที่  5    การบริการ 
5. นักเรียนจากกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มกันใหม่  เรียกว่า  กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Group) แล้วศึกษาท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่าง
ดี 

6. กลับกลุ่มบ้าน (Home  Group)  โดยให้นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิมแล้วผลัดกันอธิบายเนื้อหาที่
ตนเองไปศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี 

7. นักเรยีนทุกคนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  5    เรื่อง  โดยน าคะแนน
มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม   

8. ครูยกย่องชมเชยกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด  หรือกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด  

9. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปแผนผังความคิด  (Mine  Mapping)  เกี่ยวกับ
ความส าคัญของอาชีพต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  และให้นักเรียนน าเสนอผลงานกลุ่ม  ครู
ให้คะแนนกลุ่ม  กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด  ครูประกาศรายชื่อและพูดยกย่องชมเชย 

  10.นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของครูแพรทอง      มูล
เทพ  จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

1.   สื่อสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 
 2.   แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 3.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
 
 
 



6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   เรื่อง   
ลักษณะทางเศรษฐกิจของไทย 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 

1.แบบทดสอบ   เรื่อง   ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของไทย 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/
รายบุคคล 
 

1. ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
2. ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ/นิเทศของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
                

                                                                                             
ลงชื่อ……………………………….……….……… 

                                                                          (นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ) 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                            ………/…………/………… 
9. บันทึกหลังการเรียนการสอน 
 9.1  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
  9.2  ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
        9.3  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………………………………..ครูผู้สอน 
               (นางแพรทอง  มูลเทพ)  
                           ………/…………/………… 
 
10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    
 
                   ลงชื่อ………………………………….………….……… 

                                                                                (นายวรรณพจน์  เฮงสุวรรณ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 
                                                                                    ………/…………/………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ค าชี้แจง : ท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคะแนนตามพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

 
              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 

 
 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
1. เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์                 
2. เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง                 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข                 
4. เด็กชายรามินทร์  บัวภา                 
5. เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน                 
6. เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์                 
7. เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ                 
8. เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่                 
9. เด็กชายเอกราช  ค าแพง                 
10.เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี                 
11.เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์                 
12.เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ                 
13.เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี                 
14.เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ                 
15.เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม                 
16.เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ                 
17.เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี                 
18.เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร                 
19.เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน                 
20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล                 
21.เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์                 
22.เด็กหญิงวารี โชคขัย                 
23.เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย                 
24.เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า                 
25.เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร                 
26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต                 
27.เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์                 
28.เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม                 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 



              พฤติกรรม/ระดับคะแนน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ รวม
คะแนน 

การ
ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

การถามและ
การตอบค าถาม 

ความ
กระตือรือร้น 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การส่งงาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1     
29.เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร                 
30.เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข                 
31.เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า                 
32.เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง                 
33.เดก็หญิงอรัญญา  ม่วงนิล                 

 
เกณฑ์การประเมินผล : ด้านเจตคต ิ

1. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
การถาม และการตอบค าถาม 
 3 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 2 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามบ้างบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ถามค าถามท่ีตนสนใจ และร่วมตอบค าถามนานๆครั้ง 
ความกระตือรือร้น 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เป็นบางครั้ง 

1 หมายถึง  นานๆครั้งจึงจะสนใจปฏิบัติกิจกรรม 
 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นประจ า 
 2 หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ เป็นบางครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
การส่งงาน 
 3 หมายถึง  ส่งงานทันในเวลาที่ก าหนด 
 2 หมายถึง  ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 
 1 หมายถึง  ไม่ส่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
สรุป - จ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - จ านวนนักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ………………. คน  คิดเป็นร้อยละ ………………… 
 - นักเรียน ที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา  คือ คนที่ ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -แนวทางในการพัฒนา  คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 สรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
       ลงชื่อ                                 ผู้สังเกต 
        (นางแพรทอง  มูลเทพ) 
              ครูช านาญการ 
        …………./………………./………….. 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนหรือร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
 ไม่ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า 8 คะแนน หรือ ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพของผู้ประเมิน 
 

    ตนเอง                เพ่ือน   ผู้ปกครอง   ผู้สอน 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี   ให้  4 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้   ให้  2 คะแนน 
 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง   ให้  1 คะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
รายการประเมิน 

รวม 
(20 
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ไม่ผ่าน 
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ม
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าม
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ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

 
 
 
 

 

1 เด็กชายกฤษดา  รัศมีพันธ์       
2 เด็กชายณัฐอนันต์  ตาเมือง       
3 เด็กชายทรงวุฒิ  แก้วมูลมุข       
4 เด็กชายรามินทร์  บัวภา       
5 เด็กชายวโรดม  โซ่เงิน       
6 เด็กชายสหรัฐ  ซื่อสัตย์       
7 เด็กชายสหัสฐชัย  ช านาญ       
8 เด็กชายอรุชา  คลังใหญ่       
9 เด็กชายเอกราช  ค าแพง       
10 เด็กหญิงเกศมณี  ตระกูลศรี       
11 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุจันทร์       
12 เด็กหญิงจันจิรา  ช านาญ       
13 เด็กหญิงชลธิชา  ประสงค์ดี       

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล 
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14 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บงการ       
15 เด็กหญิงนัทชา  ทิพย์สม       
16 เด็กหญิงประภาวิณี  ดิลกลาภ       
17 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ยี่โสดสารี       
18 เด็กหญิงพัชรี  ผลมาตร       
19 เด็กหญิงยุพาวะดี  ลาอ่อน       
20 20.เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์นามล       
21 เด็กหญิงวราภรณ์  เรื่อนทิพย์       
22 เด็กหญิงวารี โชคขัย       
23 เด็กหญิงเวทิตา  สถิตชัย       
24 เด็กหญิงแววเดือน ภูผิวข า       
25 เด็กหญิงศิรินทรา  เรือนบุตร       
26 26.เด็กหญิงสกาวจิต  นิลบรรพต       
27 เด็กหญิงสิริยากร  แสงสิงห์       
28 เด็กหญิงสุกันยา  บัวสิม       
29 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีบุตร       
30 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสุข       
31 เด็กหญิงอโณทัย  ชอบค้า       
32 เด็กหญิงอรทัย  ขอวอนกลาง       
33 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงนิล       

 
 
 
 

                                                                          ลงชื่อ                                      ผู้ประเมิน 
        (                                 ) 

        …………./………………./………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
ค าชี้แจง: ให้กรอกคะแนนผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  

  

ผลการประเมินแบบทดสอบ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  



กลุ่มที่ 
………. 

ชื่อ -สกุล คะแนน
รายบุคคล 

(10 คะแนน) 

ผลรวม
(กลุ่ม) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
 

 
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

กลุ่มที่ 
……….. 

      
  
  
  
  
  
  

 
 
 

                                                              ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                                         (นางแพรทอง  มูลเทพ) 

                                                         ครูช านาญการ 



แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว    
1. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางทะเลมากที่สุด  

          ก.   ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า                  ข. ที่ราบรอบทะเลสาบรูปแอก 
ค.  พ้ืนที่ชายฝั่งที่คลื่นลมสงบ                       ง.  ชายฝั่งของฟีออร์ด 

2. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการท าสวนผลไม้เมืองร้อน นักเรียนควร
ไปยังภาคใด  

ก.  ภาคเหนือ                ข. ภาคกลาง             ค. ภาคตะวันตก                  ง. ภาคตะวันออก 
3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางภูมิศาสตร์กับลักษณะทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ก.  มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้ 
ข.  มีอากาศค่อนข้างเย็นทางตอนเหนือ จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาว 
ค. ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างมาก แต่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยอุ้มน้ า การเพาะปลูกพืชจึงแตกต่างกัน 
    ไปในแต่ละพ้ืนที่ 
ง. อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท าให้มีฝนตกชุกในช่วงปลายปี สามารถเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ า 
    มากได้ผลผลิตดี 

4.  เพราะเหตุใดภาคกลางจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญของประเทศไทย 
           ก.  มีแม่น้ าไหลผ่านพ้ืนที่ราบขนาดใหญ่อย่างทั่วถึง  
           ข. มีลักษณะภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
           ค. มีทิวเขาเป็นแนวก าแพงกันลมมรสุมทั้งสองด้าน  
           ง.มีความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนแม่น้ าพัดพามาทับถม 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ 
พัฒนาในด้านใด  
          ก. การทหาร           ข. การเกษตร                   ค. อุตสาหกรรม  ง. ด้านการบริการ  
6. การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด  
          ก. จังหวัดกาฬสินธุ์        ข. จังหวัดฉะเชิงเซา            ค. จังหวัดสระบุรี  ง. จังหวัดสุราษฎ์ธาน ี 
7. นักท่องเที่ยวในสถานที่ใดจะเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังสุด 
          ก. ผาแต้ม               ข. ดอยแม่สะลอง       ค. เขื่อนศรีนครินทร์         ง. สะพานติณสูลานนท์ 
8. ป่าไม้ในประเภทใดมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
          ก. ป่าดิบชื้น      ข. ป่าเบญจพรรณ                   ค. ป่าเต็งรัง                ง. ป่าชายเลน 
9. ภูมิภาคใดของประเทศไทย ที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
            ก. ภาคใต้    ข. ภาคเหนือ 
            ค. ภาคตะวันออก   ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ส าหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด 
            ก. ภาคเหนือ    ข. ภาคกลาง 

  ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ง. ภาคใต้ 
 


