
 

 

คํานํา 
 

  ชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 1 นี้  จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา
สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4 ส21104 หนวยการเรียนรูท่ี 1 แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดมากข้ึน เนื่องจากเนื้อหา 
ในหนวยการเรียนนี้คอนขางยาก และเปนนามธรรม ดังนั้นชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึน   
จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองเปนรายบุคคล   หรือเปนกลุมและเปนไปตาม
ความสามารถของนักเรียน  นอกจากน้ีอาจใชชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนท่ีโรงเรียน 
ขาดแคลนครู 
 

  ชุดแบบฝกกจิกรรมการเรียนรูท่ีผลิตข้ึนนี้  ผูจัดทําไดนําไปใชและปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดังนี ้
 1. ชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 1 เร่ือง ความหมายและประโยชนของแผนท่ี 
 2. ชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 2 เร่ือง ประเภทของแผนท่ี 
  3. ชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 3 เร่ือง องคประกอบของแผนท่ี 
  4. ชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 4 เร่ือง การอานและนําเสนอขอมูลในแผนท่ี 
 5. ชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 5 เร่ือง เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
     6. ชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 6 เร่ือง เสนแบงเวลาบนโลก 
 

  ผูจัดทําขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิและคุณครูทุกทาน ท่ีใหคําแนะนําในการทําแบบฝก 
กิจกรรมการเรียนรู และหวังวาชุดแบบฝกกิจกรรมการเรียนรู ท่ีจัดทําข้ึนคงจะเอ้ือประโยชน 
แกครูผูสอน นักเรียนและโรงเรียนท่ีนําไปใชเพื่อฝกความเขาใจและพัฒนาการเรียนวิชาสังคมศึกษาได
เปนอยางดยีิ่ง 
 
 
       (นางประไพ   กลับไชย) 
                  ผูจัดทํา 
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คําแนะนํา
รื่อง ความ

 ชุด
ฏิบัติกิจกรรม
งสุดขอใหปฏ

 
1) นักเรี
2) ชุดท่ี 

           ใบคว

3) นักเรี

4) นักเรี

5) ทําแบ

6) นักเรี

7) ทําแบ

8) นักเรี

9) นักเรี

10) สรุป
              ของ
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รื่อง ประโยช
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รยีบเทียบควา
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) มุงม่ันในกา
) มีวินยั 
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างๆ ของแผนท
แผนท่ีเพื่อนําใ

ใชประโยชนใ

การเรียนรู 

รมการเรียนรู
วามสามารถด

ท่ีได 
ใชในชีวิตประ

ในชวีิตประจํา

รูชุดท่ี 1 เร่ืองค
ดังนี้ 

ะจําวนัได 

าวันได   

ความหมายแลละ



 

 

แบบทดสอบกอนเรยีน 
เร่ือง ความหมายและประโยชนของแผนที่ 

        

          คําชี้แจง    1) แบบทดสอบนี้มีท้ังหมด 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
   2) ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ  
 

1. ขอใดคือจุดมุงหมายท่ีมนษุยสรางแผนท่ีข้ึนมา  
 ก. เพื่อความทนัสมัย     
  ข. เพื่อการแบงเขตแดน 
 ค. เพื่อการศึกษาขอมูลในพืน้ท่ี    
  ง. เพื่อประโยชนทางดานประวัติศาสตร 
2. ขอใดเปนรูปทรงของแผนท่ี 
 ก. วงกลม    
  ข. ทรงกลม 
 ค. แบนราบ      
  ง. ส่ีเหล่ียมคางหมู 
3. ขอใด ไมใช ประโยชนของแผนท่ีตอการดําเนินกิจกรรมของมนุษย 
  ก. สงเสริมการทองเท่ียว 
  ข. เปนขอมูลตอการสรางท่ีอยูอาศัย 
  ค. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคม 
  ง. รายงานปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
4. ขอใดคือความหมายของแผนท่ี   
 ก. ส่ิงท่ีสรางลงบนพ้ืนท่ีแบนราบ 
 ข. ส่ิงท่ีแสดงลักษณะพ้ืนผิวของโลก 
 ค. ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อใชแทนพื้นท่ีจริง 
 ง. ส่ิงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแลวมนษุยนาํมาสรางเปนแผนท่ี 
5.  ขอใดคือรายละเอียดบนพืน้โลกซ่ึงเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  
 ก. สะพาน อาคาร แมน้ํา ภูเขา 
  ข. เมือง ท่ีราบ ภูเขา สนามบิน 
  ค. เมือง ถนน เข่ือน โรงเรียน  
  ง. ท่ีราบ เกาะ เสนกั้นอาณาเขต 



 

 

 

6. ขอใดไมใชขอเท็จจริงในการจัดทําแผนท่ี 
 ก. การยอสวนตามอัตราสวน    
 ข. ใชสัญลักษณแทนส่ิงตางๆ 
 ค. แสดงส่ิงท่ีปรากฏบนพ้ืนโลก  
 ง. ขยายส่ิงท่ีปรากฏใหใหญข้ึนเพื่อความสะดวกในการศึกษา 
7.  ขอใดคือขอมูลท่ีแสดงในแผนท่ี  
 ก. ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
 ข. ส่ิงท่ีมนุษยใชประโยชน 
 ค. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 ง. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
8.  ขอใดไมใชความหมายของแผนท่ี 
  ก. อุปกรณท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อแสดงลักษณะของพืน้ผิวโลก 
 ข. การขยายขอมูลบนพ้ืนโลกลงบนพื้นท่ีท่ีแบนราบใหชัดเจน 
 ค. การจําลองและยอสวนผิวโลกท่ีโคงกลมลงบนพื้นท่ีท่ีแบนราบ 
 ง. การถายทอดขอมูลของโลกในรูปของกราฟกโดยการยอสวนใหเล็กลง 
9.  ในชีวิตประจําวันของมนษุยเราใชประโยชนจากแผนท่ีดานใดมากที่สุด 
  ก. ใชสํารวจพืน้ท่ีเกษตรกรรม 
 ข. ใชศึกษาเสนทางจราจร 
 ค. ใชเปนคูมือการเดินทางทองเท่ียว 
 ง. ใชศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
 10. แผนท่ีมีประโยชนอยางไร 
 ก. ชวยใหทราบสถานท่ี     
  ข. ชวยในการเรียนวิชาภูมิศาสตร 
 ค. ชวยในการเลือกเสนทางในการเดินทาง   
  ง. ถูกทุกขอ 
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สมมต สมบู
พราะแผนท่ีคื
ยกับมองผิวโ
การศึกษาวิชา
ใหมองเห็นสภ

รุป แผนท่ี (M
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MAP) คือ การ
ท้ังท่ีเกิดข้ึนเอ
กอสราง อาคา
ลงบนพื้นท่ีทีม่ี
ส่ิงตางๆ  เหลา
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ที่มา : http

ร ฉบับราชบั
กในรูปของกร
ตางๆ  ใหเขา
ผนท่ีเลม หรือ

มหมายของแ
องและยอสว
กที่สูงโดยใช
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ารบานเรือน โ
มลัีกษณะแบน
านั้น        

 
 
 
 

ผนท่ีอาคารเอ็

p://webster.co.

เรื่อง

ัณฑิตยสถาน
ราฟก  โดยก
าใจตรงตามวั
 แอตลาส (At

แผนท่ีวา  เปน
นผิวโลกท่ีโ
เคร่ืองหมายแ
ศึกษานี้จําเปน
รรมมากข้ึน  

ะพื้นท่ีจริงบน
ชาติ และส่ิงท่ีม
โดยการยอสว
นราบ เชน กร

มไพร ทาวเว

th/contact

ง ความห

น ไดใหความ
ารยอสวนให
วัตถุประสงค
tlas) 

นเคร่ืองมือสํ
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นที่
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าตราสวน
สัญลักษณ  

ศึกษาวิชา
ราบตามท่ี

น  ภูเขา 
น 
สัญลักษณ 



 

 

ภาพที่ 2  แผนท่ีประเทศไทย แสดงลักษณะภูมิประเทศ 

   

ที่มา :  ttp://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://kruaoy.com/quiz/map16.jpg&imgrefurlhttp://kruaoy.com/ 
           quiz/testmap2.htm&usg 



 

 

 

ภาพที่ 3  แผนท่ีโลก  แสดงการแบงเขตประเทศ 
 
 

 
 

ที่มา : http://www.wall-maps.com/World/UNIWorld.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบฝกกิจกรรมการเรียนรู ที่ 1   
เร่ือง  ความหมายของแผนท่ี 

 

จุดประสงคการเรียนรู        อธิบายความหมายของแผนที่ได 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายความหมายของแผนที่  ( 5 คะแนน ) 
       

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     

 

 

 

 

 

  
 
 

ต้ังใจทําแบบฝกกิจกรรมกันนะจะ 

ความหมายของแผนที่  
......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สิ่งท่ีเกิดขึ้นเอง 

ตามธรรมชาต ิ
……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

สิ่งท่ีมนุษย 

สรางขึน้
..............................

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

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

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

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

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

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

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

ลักษณะของสิ่งที่แสดงบนแผนที่

แผนที่ ( MAP ) 
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ระโยชนขอ

 แผ
าเนินชวีิตประ
จจุบัน ซ่ึงเกีย่

1. แผน
ายละเอียดตาง
ารคมนาคม แ

 

องแผนที่  

ผนท่ีเปนแหล
ะจําวันและกจิ
วของกับชีวิต

นที่ชวยในการ
ง ๆ เชน สถาน
และแสดงลักษ

ภา

ทีม่

งรวบรวมขอ
จการตาง ๆ  ต
ตมนุษยเรามาโ

รศึกษาคนคว
นที่ ระยะทาง
ษณะของภูมปิ

าพที่ 4  ภาพ

มา : http://www

มูลตางๆ บน
ตลอดจนการศึ
โดยตลอด แผ

าประกอบกา
 แหลงชุมชน
ประเทศ ฯลฯ 

 

พแผนท่ีเสนท
 

w.itxpda.com/in

 เ

พื้นผิวโลก  แ
ศกึษาหาความ
ผนท่ีจึงมีประ

รเรียนรู ทาํให
น แหลงเกษตร
 แผนท่ีจึงเปน

ทางการเดิน

ndex2/product.

เรื่อง ประโ

แผนท่ีจึงเปนอ
มรูมาตั้งแตสมั
โยชนดังนี ้ 

หเราทราบ
รกรรม  
นอุปกรณการเ

รถไฟฟา 

php?id_produc

ใบความ
โยชนของ

อุปกรณสําคัญ
มยัโบราณจน

เรียนรูที่สําคัญ

ct=11 

มรูที่ 2 
งแผนท่ี 

ญในการ
ถึง

ญมาก      
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2. ประ
ผนท่ีเปนเคร่ือ
ดรวดเร็วและไ
ละมีความสะด

 

ะโยชนในการ
องอํานวยควา
ไปไดถูกตอง
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มสะดวก ชวย
 โดยเฉพาะนั
างแผนการเดนิ
มาะสม  หรือท
ตน  เชนการเดิ
ราบเสนทางแ
ดมาก  

ภาพที่ 5 แ

 ที่มา : http://m

ะการทองเที่ยว
ยใหเรารูจักส
นกัทองเท่ียวทํ
นทาง  สามาร
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ดนิทางไปยัง 
ละตัดสินใจเลื

 

 
แผนท่ีบริเวณ

maps.google.co.
 

 

ว  
ถานท่ีตาง ๆ 
าใหรูจักสถาน
รถตัดสินใจเลื
สถานท่ีตางๆ
จ.ระยอง ซ่ึงเ
ลือกเสนทางใ

ณสี่แยกพญ

th/maps?hl=th&

 

ทําใหเราเดิน
นททีองเท่ียว
ลือกเดินทางไ
โดยไมตองเดิ
ราไมรูจักมาก
ในการเดินทา

าไท 

&tab=wl 

ทาง 
ตางๆ ไดงาย 
ปยังสถานท่ีที
ดนิทางไปยังส
กอน ถาเราดูแ
างไดรวดเร็ว ป

 
ที่ตองการ 
สถานท่ีนั้น
แผนท่ี 
ประหยดัเงิน
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3. ประ
ละการตัดสิน
งของรัฐและข
รือวางแผนขา
พราะในแผนที

4. ในท
พือ่จะไดทราบ
ารปกปนเขตแ
ารวางแผนอา

6. ใ
ายโทรศัพท แ

 
ารงชีวิตประจ
กเรียนจึงควร

 

ะโยชนทางดา
ใจในการวาง
ของเอกชน  เช
ายสินคาก็ตอง
ที่จะมีรายละเอี

ทางการทหาร
บขอมูลท่ีตองก
แดน ถาขาดแ
จผิดพลาดได

 
5.  ประ
     การ

 
ใชในการวาง
แหลงท่ีตองกา

จากปร
จําวันมากมา
รเรียนรูเร่ืองข

านเศรษฐกิจ  
แผนการดําเนิ
ชน ถาเจาของ
งศึกษาแผนที่
อียดอยูครบถว

ร เม่ือจะลงมือ
การ เพื่อการว
แผนท่ีหรือแผน
ด  

ะโยชนในดาน
เคล่ือนท่ีของ

งแผนการสรา
ารทิ้งขยะมูลฝ

ะโยชนดังก
ย  และมีควา
องแผนท่ีและ

เมือ่นั

แผนท่ีชวยใน
นนิโครงการต
งโรงงานตอง
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วนชวยในการ

อปฏิบัติการทา
วางแผนยุทธศ
นที่ลาสมัย ขอ

นการรายงาน
งพายุ ซ่ึงทําให

างสถานีผลิต
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ลาวขางตน 
ามสําคัญตอก
ะศึกษาแผนท่ี

นกัเรยีนศึก
ลองทาํแ

นการวางแผน
ตาง ๆ 
การต้ังโรงงาน
เลที่เหมาะสม
รตดัสินใจได
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ศาสตร ยุทธวิ ี
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ตกระแสไฟฟ
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การวางแผนพั
เพื่อนําไปใชใ

กษาประโยช
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รอยแลว  
2 นะคะ 
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ดประสงคก
1. วิเคร
2. นําแ
 

อนท่ี 2  ( 5 ค

าชี้แจง  ใหนั
     แล

.......... 1.  แผ
      ทีต่

........... 2. แผ

........... 3. มนุ

........... 4. การ

........... 5. ทกุ
     ลัก

........... 6. แผ

........... 7. แผ

........... 8.ในก

........... 9. การ
                 ดา

........... 10. ก

ารเรียนรู  
ราะหประโยช
แผนท่ีไปใชป

คะแนน) 

นกัเรียนใสเครื

ะใสเคร่ืองหม

นท่ีมีประโยช
ตองการจะไป

นท่ีมีความจํา

นษุยสรางแผน

รวางแผนการ

กๆ วันมนุษยเ
ษณะภูมิประเ

นท่ีมีความสํา

นท่ีมีประโยช

การเรียนวิชาภ

รใชแผนท่ีศกึ
านการใชขอมู

ารใชแผนท่ีให

 

ชนของแผนที
ระโยชนในชี

ร่ืองหมาย     
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ป 
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รพัฒนาเศรษฐ
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มกาวหนาทา

าเปนอยางยิ่งต

ณหภูมิของอาก

พทุกอาชีพ 

ทางเพื่อประห

นตองใชแผนที

ภาคเหนือแส
ลา 

จงัตองศึกษาเรื

การเรียน
เรื่อง ประโ

นัได 

วาถูกตอง 

ด   

ดเกีย่วกับการเ

าบเขตแดนขอ

งเทคโนโลยีข

ตองใชแผนท่ี

กาศ มากกวาใ

หยัดเวลาและ

ที่ประกอบการ

สดงถึงความสํ

ร่ืองประวัติกา

นรูที ่2  ตอ
โยชนของ

เดนิทางไปยัง

องประเทศ 

ของประเทศต

 

ใชศึกษา 

ะคาใชจาย 

รศึกษาคนคว

าคัญของแผน

ารทําแผนท่ี 

อนที่ 2  
งแผนท่ี 

งสถานท่ี  

ตนเอง 

วา 

นที่ 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง ความหมายและประโยชนของแผนที่ 

 
       คําชี้แจง    1) แบบทดสอบน้ีมีท้ังหมด 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

   2) ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ  
 

1.  ขอใดคือรายละเอียดบนพืน้โลกซ่ึงเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  
 ก. เมือง ถนน เข่ือน โรงเรียน  
  ข. เมือง ท่ีราบ ภูเขา สนามบิน 
  ค. สะพาน อาคาร แมน้ํา ภูเขา 
  ง. ท่ีราบ เกาะ เสนกั้นอาณาเขต 
2. ขอใดคือความหมายของแผนท่ี   
 ก. ส่ิงท่ีสรางลงบนพ้ืนท่ีแบนราบ 
 ข. ส่ิงท่ีแสดงลักษณะพ้ืนผิวของโลก 
 ค. ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อใชแทนพื้นท่ีจริง 
 ง. ส่ิงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแลวมนษุยนาํมาสรางเปนแผนท่ี 
3. ขอใดเปนรูปทรงของแผนท่ี   
 ก. วงกลม      
  ข. แบนราบ 
 ค. ทรงกลม     
  ง. ส่ีเหล่ียมคางหมู 
4. แผนท่ีมีประโยชนอยางไร 
 ก. ชวยใหทราบสถานท่ี     
  ข. ชวยในการเรียนวิชาภูมิศาสตร 
 ค. ชวยในการเลือกเสนทางในการเดินทาง   
  ง. ถูกทุกขอ 
 
 
 
 



 

 

5. ขอใดคือจุดมุงหมายท่ีมนษุยสรางแผนท่ีข้ึนมา  
 ก. เพื่อความทนัสมัย     
  ข. เพื่อการแบงเขตแดน 
 ค. เพื่อการศึกษาขอมูลในพืน้ท่ี    
  ง. เพื่อประโยชนทางดานประวัติศาสตร 
 

6. ขอใดไมใชขอเท็จจริงในการจัดทําแผนท่ี 
 ก. การยอสวนตามอัตราสวน    
 ข. ใชสัญลักษณแทนส่ิงตางๆ 
 ค. แสดงส่ิงท่ีปรากฏบนพ้ืนโลก  
 ง. ขยายส่ิงท่ีปรากฏใหใหญข้ึนเพื่อความสะดวกในการศึกษา 
7. ขอใด ไมใช ประโยชนของแผนท่ีตอการดําเนินกิจกรรมของมนุษย 
  ก. สงเสริมการทองเท่ียว 
  ข. เปนขอมูลตอการสรางท่ีอยูอาศัย 
  ค. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคม 
  ง. รายงานปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
8.  ขอใดคือขอมูลท่ีแสดงในแผนท่ี  
 ก. ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
 ข. ส่ิงท่ีมนุษยใชประโยชน 
 ค. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 ง. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
9.  ในชีวิตประจําวันของมนษุยเราใชประโยชนจากแผนท่ีดานใดมากที่สุด 
  ก. ใชศึกษาเสนทางจราจร 
 ข. ใชสํารวจพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
 ค. ใชศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
 ง. ใชเปนคูมือการเดินทางทองเท่ียว 
10. ขอใดไมใชความหมายของแผนท่ี 
  ก. อุปกรณท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อแสดงลักษณะของพืน้ผิวโลก 
 ข. การขยายขอมูลบนพ้ืนโลกลงบนพื้นท่ีท่ีแบนราบใหชัดเจน 
 ค. การจําลองและยอสวนผิวโลกท่ีโคงกลมลงบนพื้นท่ีท่ีแบนราบ 
 ง. การถายทอดขอมูลของโลกในรูปของกราฟกโดยการยอสวนใหเล็กลง 
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เฉลย 
หามเปดดคูาํตอบกอนนะจะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

เฉลย  แบบฝกกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 
เร่ือง  ความหมายของแผนท่ี 

 
แนวคําตอบ    

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตอบคําถามไดถูกตองกันไหมจะ 

ความหมาย   

แผนท่ี (MAP)  คือการแสดง
ลักษณะพื้น ท่ีจริงบนพื้นผิวโลก  และ 
ส่ิงท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวโลก ท้ังท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
เชน พื้นดิน ภูเขา แมน้ํา ทะเล มหาสมุทร 
ส่ิงกอสราง  อาคารบานเรือน  โดยการ
ยอสวนใหเล็กลงดวยมาตราสวนขนาด 
ตางๆ  ตามอัตราสวน  ลงบนพื้น ท่ี ท่ี มี
ลักษณะแบนราบ เชน กระดาษ ดินเหนียว 
และใชสัญลักษณ  สี  เสน  เคร่ืองหมาย 
แทนส่ิงตางๆ เหลานั้น 
 

(ครูพิจารณาคําตอบตามความเหมาะสม) 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาต ิ

......................... 
ทะเล  มหาสมุทร  
แมน้ํา  ภเูขา  
พื้นดิน ท่ีราบ 

เปนตน 

 

 

(ครูพิจารณา
คําตอบตามความ
เหมาะสม) 

สิ่งท่ีมนุษย 
สรางขึน้

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

สะพาน  อาคาร
บานเรือน 
ตึก  ถนน 

วัด ทางรถไฟ
เข่ือน โรงเรียน

ฯลฯ 

 

(ครูพิจารณา
คําตอบตามความ
เหมาะสม) 

 

แผนที่ (MAP) 

ลักษณะของส่ิงท่ีแสดงบนแผนท่ี 



 

 

ประโยชน 

ในดานการรายงาน

ปรากฏการณตางๆ  

ทางธรรมชาติ 

ประโยชนในการ
เดินทาง 

และการทองเที่ยว 

 
ใชคนควา 

ประกอบการเรียน 
 

วางแผนการสราง 

สถานีผลิต

กระแสไฟฟา 

ทางการทหาร 

เพื่อการวางแผน

ยุทธศาสตร ยุทธวิธี  

การปกปนเขตแดน 

 

เฉลย  แบบฝกกิจกรรมการเรียนรูที่ 2  ตอนท่ี 1 
เร่ือง ผังมโนทัศนประโยชนของแผนท่ี 

จุดประสงคการเรียนรู   บอกประโยชนในดานตางๆ ของแผนท่ีได 

ตอนท่ี 1    ( 5 คะแนน ) 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนเขียนผังมโนทัศน  ประโยชนของแผนท่ี   

แนวคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางดานเศรษฐกิจ    

  แผนท่ีชวยในการ   

วางแผนและการตัดสินใจ 

ในการวางแผนการดําเนิน 

โครงการตาง ๆ 

 

ประโยชนของแผนทีม่ีอะไรบางนะ 



 

 

 

ตอ

คาํ

    

 
...
    
 

...
 

...
 

...
 

...
 
 

...
 

...
 

...
 

...
    
 

...

 
 
 
 
 

อนท่ี 2   ( 5 

าชี้แจง     ให

                  แ

.......... 1. แผ
                ทีต่

........... 2. แผ

........... 3. มนุ

........... 4. การ

........... 5. ทกุ
     ลัก

........... 6. แผ

........... 7. แผ

........... 8.ในก

........... 9. การ
                 ดา

........... 10. ก

 คะแนน ) 

หนักเรียนใสเค

ละใสเคร่ืองห

ผนท่ีมีประโย
ตองการจะไป 

นท่ีมีความจํา

นษุยสรางแผน

รวางแผนการ

กๆ วันมนุษยเ
ษณะภูมิประเ

นท่ีมีความสํา

นท่ีมีประโยช

การเรียนวิชาภ

รใชแผนท่ีศกึ
านการใชขอมู

ารใชแผนท่ีให

เฉลย  

คร่ืองหมาย    

หมาย     

ชนตอนักทอ
 

าเปนดานการ

นที่ข้ึนเพื่อแส

รพัฒนาเศรษฐ

ราใชแผนท่ี  
เทศ 

าคัญในการป

ชนในการวาง

ภูมิศาสตร  นั

กษาลักษณะภู
มลูถูกตองและ

หเกิดประโยช

 แบบฝกกิ

     หนา

     หนาขอคว

งเท่ียวเพราะ

ทหาร  เนื่องจ

ดงขอมูลควา

ฐกิจมีความจํา

เพื่อศึกษาอุณ

ระกอบอาชพี

งแผนการเดิน

ักเรียนจําเปน

มิประเทศใน
ะประหยัดเวล

ชนอยางจริงจั

กจิกรรม
เ

ขอความที่เห็

วามท่ีเห็นวาผิ

ใหรายละเอีย

จากทําใหทรา

มกาวหนาทา

าเปนอยางยิ่งต

ณหภูมิของอาก

พทุกอาชีพ 

ทางเพื่อประห

นตองใชแผนที

ภาคเหนือแส
ลา 

จงัตองศึกษาเรื

การเรียน
เรื่อง ประโ

นวาถูกตอง 

ผิด 

ยดเกี่ยวกับการ

าบเขตแดนขอ

งเทคโนโลยีข

ตองใชแผนท่ี

กาศ มากกวาใ

หยัดเวลาและ

ที่ประกอบการ

สดงถึงความสํ

ร่ืองประวัติกา

นรูที ่2  ตอ
โยชนของ

รเดินทางไปยั

องประเทศ 

ของประเทศต

 

ใชศึกษา 

ะคาใชจาย 

รศึกษาคนคว

าคัญของแผน

ารทําแผนท่ี 

อนที่ 2 
งแผนท่ี 

ยังสถานท่ี  

ตนเอง 

วา 

นที่ 



 

 

 

เฉลย แบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
วิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4  ส21104 

ชุดท่ี 1  เร่ือง  ความหมายและประโยชนของแผนที่ 
………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ คําตอบ 
1 ค 
2 ค 
3 ข 
4 ค 
5 ค 
6 ง 
7 ง 
8 ข 
9 ข 

  10 ง 
 

ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

ขอ คําตอบ 
1 ก 
2 ค 
3 ข 
4 ง 
5 ค 
6 ง 
7 ข 
8 ง 
9 ก 

  10 ข 

ทาํถกูหมดเลย 
ใชไหมจะ 



 

 

ชื่

 
 
 
 

อ-สกุล.....

ทดส

ระ

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

สอบกอนเรีย

 

ะดับคุณภาพ

 

เกณฑการ

9 - 10  

 7 - 8  ค

5 - 6   ค

0 - 4   ค

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

คะแ

ยน 

พ 

รประเมิน   

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

แบ
เร่ือง ค

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

แนนเต็ม  10

ทดสอบหลั

 

ระดับคุณ

 

 
 
 
 

 

 
 

 

บบฝกกิจ
วามหมาย

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

0  คะแนน 

ลงัเรียน 

ณภาพ 

ร

ตาร
กรรมการ
ยและประโ

. ชั้น..........

ความก

ะดับคุณภาพ

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ปรับปรุง 

รางสรปุค
รเรียนรู ช
โยชนของ

.........เลขที

กาวหนา 

 

พ 

คะแนน 
ชุดที่ 1 
งแผนท่ี 

ที่.......... 



 

 

แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (รายบุคคล) 
 

คร้ังท่ี......... วัน/เดือน/ปท่ีสังเกต......../........./.........แผนการจัดการเรียนรูท่ี.........หอง........ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

พฤติกรรมท่ีสังเกต/พฤติกรรมบงชี ้
  1. มีวินัย  (แตงกายเรียบรอย ถูกระเบียบ มีความพรอมท่ีจะเรียน ปฏิบัติตามกติกา) 
  2. มีความต้ังใจเรียน (กลาแสดงออก ซักถาม อาน คิด เขียน ตอบคําถาม) 
 3. มีความรับผิดชอบ (ทํางาน สงงาน และปฏิบัติตนตามท่ีไดรับมอบหมาย) 
 4. มีความซ่ือสัตย (ตรงเวลา ไมบิดเบือนขอมูล ทําขอสอบดวยตนเอง) 
 5. มีความสามัคคี (ใหความรวมมือกับเพ่ือนๆ  และครู เสียสละเพ่ือสวนรวม) 
 

 
ชื่อ - สกุล 

 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 
รวม

คะแนน 
20 

ผลการประเมิน
เกณฑรอยละ 80 

1 2 3 4 5 ผาน ไมผาน 
1.         
2.         
3         
4.         
5.         
6.         
7.         
.         
40.         

 

เกณฑการประเมิน  4  =  ดีมาก 3  =  ดี  2  =  พอใช   1  =  ควรปรับปรุง 
 

     ลงช่ือ.................................................ครูผูประเมิน 
                                              (นางประไพ  กลับไชย) 
 

     ลงช่ือ.................................................นักเรียนผูประเมิน 
       (....................................) 

 
 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกจิกรรมกลุม 
คร้ังท่ี......... วัน/เดือน/ปท่ีสังเกต......../........./.........แผนการจัดการเรียนรูท่ี.........หอง........ 

 

ชื่อกลุม………………………………………………….. 
1........................................................เลขท่ี................2....................................................เลขท่ี............... 
3........................................................เลขท่ี................4....................................................เลขท่ี............... 
5........................................................เลขท่ี................6....................................................เลขท่ี............... 
 

 

ลําดับ 
 

รายการพฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

4 3 2 1 
1 มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน     
2 มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและสมาชิกทําตาม

หนาท่ีทุกคน 
    

3 การแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น     
4 มีการใหความชวยเหลือกัน     
5 ใหความชวยเหลือเพื่อนกลุมอ่ืน     

รวม  
 

     ลงช่ือ...........................................................ผูประเมิน 
              (นางประไพ  กลับไชย) 
เกณฑการใหคะแนน  
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ    ให  4  คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยคร้ัง   ให  3  คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง   ให  2  คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยคร้ังหรือไมเคยปฏิบัติเลย ให  1  คะแนน 
  

 เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
  

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
      17-20 
      13-16 
        9-12 
        5-8 

  4  หมายถึง    ดีมาก 
  3  หมายถึง    ดี 
  2  หมายถึง    พอใช้ 
  1  หมายถึง    ปรับปรุง 

 



 

 

แบบประเมนิผลการเรียนรูโดยใชเกณฑการประเมินแบบ  RUBRICS 
 

   ระดับคะแนน 
สิ่งที่ประเมิน 

5 คะแนน 
5 (ดีมาก) 

4 คะแนน 
4 (ดี) 

3 คะแนน 
3 (พอใช้) 

1-2 คะแนน 
2 (ควรปรบัปรุง) 

อธิบาย
ความหมายของ
แผนท่ี 
 

อธิบายความหมาย
ของแผนที่ จาก 
แบบฝึกกิจกรรมได้
อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และถกูต้อง 
90-100% 

อธิบายความหมาย
ของแผนที่จาก 
แบบฝึกกิจกรรมได้
ถูกต้อง 70-80% 

อธิบาย
ความหมายของ
แผนที่จากแบบ
ฝึกกรรมได้
ถูกต้อง 50-60% 

อธิบาย
ความหมายของ
แผนที่จาก 
แบบฝึกกิจกรรม
ได้ถูกต้องตํ่ากว่า 
50 % 

บอกประโยชน์
ของแผนท่ีได้ 

เขียนผังมโนทศัน์
บอกประโยชน์ของ
แผนที่จากแบบฝึก
กิจกรรมได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
และถูกต้อง 90-
100% 

เขียนผังมโนทศัน์
บอกประโยชน์ของ
แผนที่จากแบบฝึก
กิจกรรมได้ถูกต้อง 
70-80 % 

เขียนผังมโนทศัน์
บอกประโยชน์
ของแผนที่จาก
แบบฝึกกิจกรรม
ได้ถูกต้อง 50-
60% 

เขียนผังมโนทศัน์
บอกประโยชน์
ของแผนที่จาก
แบบฝึกกิจกรรม
ได้ถูกต้อง ตํ่ากว่า  
50 % 

วิเคราะห์
ประโยชน์ของ
แผนท่ี 

วิเคราะห์ประโยชน์
ของแผนที่จาก 
แบบฝึกกิจกรรมได้
ครบถ้วนสมบูรณ์
และถูกต้อง 9-10 
ข้อ 

วิเคราะห์ประโยชน์
ของแผนที่จาก 
แบบฝึกกิจกรรมได้
ถูกต้อง  7-8 ข้อ 

วิเคราะห์
ประโยชน์ของ
แผนที่จาก 
แบบฝึกกิจกรรม
ได้ถูกต้อง  5-6 
ข้อ 

วิเคราะห์
ประโยชน์ของ
แผนที่จาก 
แบบฝึกกิจกรรม
ได้ถูกต้องตํ่ากว่า 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กระดาษคําตอบ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
วิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4    ส21104 

ชุดท่ี 1  เร่ือง  ความหมายและประโยชนของแผนที่ 
 

ชื่อ-สกุล....................................................................... ชั้น..................เลขท่ี.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

ขอ คําตอบ คะแนน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

  10   
รวมคะแนน  

 

ขอ คําตอบ คะแนน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

  10   
รวมคะแนน  

ตัง้ใจอานคาํถามใหเขาใจ 
กอนเลอืกคาํตอบนะจะ 


