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สาระภมิูศาสตร ์
 
 

ความเป็นมาของการปรับสาระภูมิศาสตร์ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551             
ให้ เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่  11 กรกฎคม 2551 ซึ่งใช้มาเป็นเวลากว่า 9 ปี             
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินการ
ติดตามผลการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็น     
การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบว่า  ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก           
การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และในห้องเรียน 
อย่างไรก็ตาม ในด้านของเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พบว่า มาตรฐาน        
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลกที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว           
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจของการวางรากฐาน         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ก้าวทันและทัดเทียมนานาชาติ 

นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลก         
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยจัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว ในประเด็นด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือการรองรับการเปลี่ยนแปลง และ
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยก าหนดให้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉพาะสาระภูมิศาสตร์ เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน โดย
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ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ยืดหยุ่นทั้งเนื้อหา เวลา  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้     
เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งได้พิจารณาเห็นว่า  ปัจจุบันประเทศ
ไทย และพ้ืนที่ต่างๆ ของโลกเกิดภาวะวิกฤตด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบอย่างรุนแรงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้น กระแสโลกาภิวัฒน์ ความทันสมัยของวิทยาการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์            
ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีมากขึ้น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการสร้างความยั่งยืน ซึ่งการเรียนรู้เพียงสาระส าคัญของสาระภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง     
ที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และบางครั้งเกิดขึ้น โดยคาดการณ์ไม่ได้ ผู้ เรียนจึงต้องมีทักษะ กระบวนการ และ
ความสามารถทางภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประกอบกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น 

 สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงนี้ยังคงยึดหลักการพัฒนาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
กลุ่มสาระและพัฒนาการในการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน กล่าวคือ ระดับประถมศึกษาผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวไปไกล
ตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
กิจกรรมของมนุษย์ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เรียนจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์ ที่มีความลุ่มลึกและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์  

สาระภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต เพ่ือให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง 
ของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือ                 
ทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะน าไปสู่การปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

ดังนั้น เพ่ือให้การเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดทิศทาง
ส าหรับครูผู้สอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียน  มีความรู้  ความเข้าใจ ความสามารถ 
และทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งพัฒนาให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ จึงได้ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย (๑) ความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์ (๒) ความสามารถทางภูมิศาสตร์          
(๓) กระบวนการทางภูมิศาสตร์ (๔) ทักษะทางภูมิศาสตร์ จากเป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ที่กล่าว
มาข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้  ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์ 
 

 เอกสารฉบับนี้จึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู ตามการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy)  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ยืดหยุ่นได้ตาม
สภาพความเป็นจริง และน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
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การรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) 

 การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เป็นความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ในการแสวงหาความรู้  และตอบ
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับท าเลที่ตั้งหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก  การพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถด ารง
ตนอยู่ในวิถีของการเป็นพลเมืองโลกที่ดี ตลอดจนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้ผู้เรียนตระหนักในการรู้เรื่องภูมิศาสตร์  ผู้สอนควรจะสอดแทรกการรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นลักษณะที่แสดงความสามารถ
ในการใช้ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์ (ability to use geographic understanding) และการให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์  (geographic reasoning) เพ่ื อการตัดสิน ใจเชิ งภู มิศาสตร์อย่ างเป็นระบบ  (systematic 
geographic decision) ในการแก้ ไขปัญ หาและวางแผน ในอนาคต  (problem solving and future 
planning)  โดยอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ ความสามารถทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้ 

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ 

 ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์ 

 การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน 

 การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

 การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 

 การรวบรวมข้อมูล 

 การจัดการข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

 การสังเกต 

 การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 

 การใช้เทคนิค และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 

 การคิดเชิงพ้ืนที่ 

 การคิดแบบองค์รวม 

 การใช้เทคโนโลยี 

 การใช้สถิติพ้ืนฐาน 

ตารางที่ ๑ การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถในการให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  บนโลกจาก
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑) ความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์    
 ปฏิสัมพันธ์ (interaction) เป็นการเข้าใจความเป็นไปของโลก ผ่านปฏิสัมพันธ์ของระบบ

ธรรมชาติและระบบมนุษย์  โดยในระบบธรรมชาติจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจระบบของโลก 
สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา ที่เน้นหน้าที่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  นอกจากนี้   ในระบบมนุษย์จะเป็นการ
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เข้าใจการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์บนพ้ืนผิวโลก เช่น การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคน ข้อมูล และข่าวสาร 

๒) การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
  การเชื่อมโยงระหว่างกัน (interconnection) เป็นการเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ในแต่ละ
สถานที่ จากการมีปฏิสัมพันธ์ของระบบกายภาพและระบบมนุษย์  ดังนั้น  นอกจากความเชื่อมโยงระหว่างกัน              
ของทั้งสองระบบแล้ว  การรู้และเข้าใจความเป็นมา  สภาพทางภูมิศาสตร์  และสภาพทางสังคม  เป็นปัจจัย
ส าคัญที่สามารถส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ได้ 

๓) การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย 
  การตัดสินใจตามนัย (implication) เป็นความสามารถข้ันสูง  ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้
เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งต่างๆ  มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  
ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ เข้าใจ และ               
มีความรู้อย่างถูกต้องชัดเจน ผู้สอนอาจจะใช้วิธีการแบบแก้ปัญหา (problem solving method) หรือวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry method) เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ  
๕ ขั้นตอน  ได้แก่ 

๑) การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการระบุประเด็นต่างๆ ที่ผู้ศึกษาน ามาพิจารณาประกอบการหา
ค าตอบ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะต้องอยู่ในรูปแบบประโยคค าถาม ที่กระชับ ชัดเจน และ
ตรงประเด็น เช่น “ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของแม่น้ า” 

๒) การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่รวบรวม
ข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์และคาดว่าจะน าไปใช้ประกอบการศึกษา การรวบรวมข้อมูลจะต้อง
อาศัยความรู้และเทคนิคต่างๆ เช่น ประเภทของข้อมูล การออกแบบแบบบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล วิธีการแจงนับข้อมูล การออกแบบสอบถาม และการบันทึกการสังเกต เป็นต้น 

๓) การจัดการข้อมูล เป็นการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษา 
นอกจากนี ้ยังเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๔) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เมื่อข้อมูลผ่าน
กระบวนการจัดการแล้ว ก็จะง่ายต่อการอธิบาย วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังกล่าว ด้วยสถิติขั้นพ้ืนฐาน 

๕) การสรุปเพ่ือตอบค าถาม เป็นการสรุปเนื้อหาให้ตรงค าถามของการศึกษาตามที่ระบุไว้ในขั้นต้น  
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาต้องวิจารณ์ผลลัพธ์ที่ได้เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยผู้ศึกษาจะต้องรายงานผล 
ที่ได้ในแต่ละกระบวนการอย่างละเอียด ถูกต้อง และชัดเจน   ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้                
ซ่ึงอาจจะต้องอ้างอิงกรอบแนวความคิด และทฤษฎีต่างๆ ด้วย 
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ทักษะทางภูมิศาสตร์ 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีการรู้เรื่องภูมิศาสตร์นั้น ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่ง          
ที่จะต้องพัฒนาทักษะของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางภูมิศาสตร์  โดยสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
การสอดแทรกทักษะที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

๑) การสังเกต (observation) เป็นการน าผู้ เรียนไปสังเกตการณ์ สิ่ งแวดล้อมทั้ งที่ เกิดขึ้น เอง                
ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เช่น การสังเกตความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

๒) การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ( interpretation of geographic data) เป็นการแปล
ความหมายข้อมูลของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพ้ืนโลก ที่อ้างอิงด้วยต าแหน่ง ที่อาจจะปรากฏอยู่ในรูปของแผนภูมิ 
แผนภาพ กราฟ ตาราง รูปถ่าย แผนที่ ภาพจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ 

๓) การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (using geographic technique and equipment)  
เป็นการใช้วิธีการ เช่น การชักตัวอย่าง (sampling) การวาดภาพร่างในภาคสนาม การใช้รูปถ่าย แผนที่ และ
เครื่องมือต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

๔) การคิดเชิงพ้ืนที่ (spatial thinking) เป็นการคิดที่ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในการระบุ วิเคราะห์ 
และท าความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับที่ตั้ง ทิศทาง มาตราส่วน แบบรูป พ้ืนที่ และแนวโน้มของความสัมพันธ์
ระหว่างปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์กับเวลา 

๕) การคิดแบบองค์รวม (holistic thinking)  เป็นการมองภาพรวมของระบบต่างๆ ทางภูมิศาสตร์  
ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  

๖) การใช้เทคโนโลยี (using technology) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ การใช้ Google Earth การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบการเรียนการสอน 

๗) การใช้สถิติพ้ืนฐาน (using basic statistics) เป็นการใช้สถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน 
และค่าฐานนิยม ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าใจลักษณะการกระจาย (dispersion) และความสัมพันธ์ 
(correlation) ของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์แบบรูปของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (analysis of spatial 
pattern) 
 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ให้ผู้เรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมต่อระดับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น การจัดกิจกรรมภาคสนาม (fieldwork) จะเป็น 
การส่งเสริมการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้   
ทางภูมิศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ผ่านกระบวนการและการใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ ในการตอบและแก้ไข
ประเด็นและ/หรือปัญหาที่ผู้สอนได้ตั้งขึ้น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ในพ้ืนที่หนึ่งๆ  
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 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัด สาระ                 
การเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อภิธานศัพท์ เพ่ือให้เกิด               
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน 
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล               
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้ าใจปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่ อให้ เกิด                     
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและชุมชน และสามารถปรับตัวเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
  
 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด 
ภาค และประเทศไทย สามารถเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัยพิบัติต่างๆ      
ในประเทศไทย และหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมกับการรับมือ 
ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  
ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมกับการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง และการรู้เร่ืองภูมิศาสตร ์(Geo - Literacy) 
สาระที่ ๕   ภูมิศาสตร ์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ซ่ึงมีผลต่อกัน  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  
  และสรุปข้อมลูตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมสิารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo - literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.1 ๑. จ าแนกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง 

ตามธรรมชาติและที่มนุษยส์ร้างขึน้ 
 สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ที่เกิดขึ้นเอง              

ตามธรรมชาติและที่มนุษยส์ร้างขึน้ 
ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

 

- สังเกต 

๒. ระบุความสมัพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ 
ทิศของสิ่งต่าง ๆ 

 ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  ระยะ ทิศ
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  เช่น ท่ีอยู่อาศัย  
บ้าน เพื่อนบ้าน  ต้นไม้  ถนน ทุ่งนา ไร่  
สวน  ท่ีราบ ภูเขา  แหล่งน้ า   

 ทิศหลัก  (เหนือ ตะวันออก  ใต้  
ตะวันตก)  และทีต่ั้งของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

- - สังเกต 

๓.  ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงต าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน 

 แผนผังแสดงต าแหน่งสิ่งต่าง ๆ            
ในห้องเรียน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล               
ทางภูมิศาสตร ์

- 1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
3. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลง                

ของสภาพอากาศในรอบวัน 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ           

ในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน                
ความร้อนของอากาศ   ฝน  -  เมฆ   -  ลม 

 
 
 
 
 

- - 1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo - literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.๒ ๑. ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ             

และที่มนุษยส์ร้างขึ้น ซึ่งปรากฏ 
ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 

 สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติกับท่ีมนุษย์   
สร้างขึ้น  ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรยีน       
กับบ้าน 

ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล 

ทางภูมิศาสตร ์
 
 

๒. ระบุต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏใน  แผนผงั  
แผนที ่รูปถ่าย และลูกโลก  

 ต าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
ต่าง  ๆ  ที่ปรากฏในลูกโลก  แผนที่ 
แผนผัง และรูปถ่ายเช่น ภูเขา  ท่ีราบ  
แม่น้ า  ต้นไม ้ อากาศ  ทะเล 

- - ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๓.  สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

โลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร ์ที่ท า
ให้เกิดปรากฏการณ ์

 ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ ท่ีท าให้เกดิปรากฏการณ์ 
เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่าง ๆ  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล                  
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
ป.๓ ๑. ส ารวจข้อมูลทางภมูิศาสตร์ในโรงเรียน

และชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนท่ี  และ
รูปถ่าย เพื่อแสดงความสมัพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 
 แผนที ่แผนผัง  และรูปถ่าย 
 ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศทาง 

ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์
 
 

๑. การตั้งค าถาม                 
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล  
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู  
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 
 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนคิและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๒.  วาดแผนผังเพื่อแสดงต าแหน่งที่ตั้งของ

สถานท่ีส าคญัในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน 

 ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีส าคัญในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน เช่น สถานท่ี
ราชการ อ าเภอ ตลาด โรงพยาบาล 
ไปรษณีย์  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล                  
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo - literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สืบค้นและอธิบายข้อมลูลักษณะ         
ทางกายภาพของจังหวัดตนเอง           
ด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย   

 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง ๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล  
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู  
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 
 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๒. ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส าคัญ

ในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และ            
รูปถ่าย   

  แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคัญ            
ในจังหวัดของตน 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ

แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคญั            
ในจังหวัด 

 
 

  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลตอ่           
แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคญั           
ในจังหวัด 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล          
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
ป.๕ ๑. สืบค้นและอธิบายข้อมลูลักษณะ            

ทางกายภาพของภูมิภาคของตนดว้ย
แผนที่และรูปถ่าย   

  ลักษณะทางกายภาพในภมูิภาคของตน ๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล          
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การตั้งค าถาม            
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล  
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู  
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 
 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การใช้เทคโนโลย ี

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคญั         
ในภูมิภาคของตน 

 
 
 

  ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลตอ่               
แหล่งทรัพยากรและสถานท่ีส าคญั              
ในภูมิภาคของตน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การใช้เทคโนโลย ี
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo - literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๑.  สืบค้นและอธิบายข้อมลูลักษณะ       
ทางกายภาพของประเทศไทย          
ด้วยแผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ          
และภาพจากดาวเทียม 

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม ) ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล            
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การตั้งค าถาม           
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 
 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การใช้เทคโนโลย ี

๒.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง             
ลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบตัิ              
ในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อม     
รับมือภัยพิบตั ิ

 
 
 

  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบตัิของประเทศไทย 
เช่น อุทกภัย  แผ่นดินไหว วาตภัย  
สนึามิ ภัยแล้ง ดินถลม่และโคลนถล่ม 

  การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตัิ 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ          
อย่างเป็นระบบ 
ตามนัย 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การใช้เทคโนโลย ี

ม.๑ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

 ลักษณะทางกายภาพ ของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 

การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

๑. การตั้งค าถาม           
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การคิดเชิงพื้นที ่
๔. การคิดแบบองค์รวม 
๕. การใช้เทคโนโลย ี

๖. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ
ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทยีบวัน เวลาของโลก  

 พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด)  
เส้นแบ่งเวลา  

 เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 
 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การคิดแบบองค์รวม 
๕. การใช้เทคโนโลย ี

๓. วิเคราะหส์าเหตุการเกิดภัยพิบัติของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 

 
 
 

 ภัยพิบัติของทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลยี 
และโอเชียเนีย 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม            
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 
 

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิดเชิงพื้นที ่
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo - literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ม.๒ ๑. วิเคราะหล์ักษณะทางกายภาพของ

ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

  ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา 

การใช้เหตุผล         
ทางภูมิศาสตร ์

๑.การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์  
๑. การรวบรวมข้อมูล 
๒. การจัดการข้อมูล  
๓. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๔. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การคิดเชิงพื้นที ่
๔. การคิดแบบองค์รวม 
๕. การใช้เทคโนโลย ี

๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสญัลักษณ์    มาตราส่วน ทิศ  และสัญลักษณ ์ ๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล              
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๔. การใช้เทคโนโลย ี

๓. วิเคราะหส์าเหตุการเกดิภัยพิบตัิ              
ของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 
 
 
 
 

 ภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวปีแอฟริกา ๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล              
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม             
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิดเชิงพื้นที ่
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo - literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ม.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. วิเคราะหล์ักษณะทางกายภาพของ 
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมรกิาใต้ 
โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

  ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

  การเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์
 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การคิดเชิงพื้นที ่
๔. การคิดแบบองค์รวม 
๕. การใช้เทคโนโลย ี

๒. วิเคราะหส์าเหตุการเกดิภัยพิบตัิของ
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมรกิาใต้  

 
 
 
 

 ภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ และ            
ทวีปอเมริกาใต้  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล              
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การแปลความหมาย
ข้อมูล 

๒. การคิดเชิงพื้นที ่

ม.๔-๖ ๑. วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ
ของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมภิาค
ต่างๆ ของโลก ซึ่งไดร้ับอิทธิพล               
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร ์

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
(ประกอบด้วย 1. ธรณภีาค             
2. บรรยากาศภาค  3. อุทกภาค         
4. ชีวภาค) ของพื้นที่ในประเทศไทย
และภมูิภาคต่างๆ  ของโลก ซึ่งไดร้ับ
อิทธิพลจากปัจจัย ทางภูมิศาสตร์  

  ความสมัพันธ์ของการเปลีย่นแปลง             
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อภมูิประเทศ 
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 

๑. การใช้เหตุผล             
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู  
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 
 

๑. การแปลความหมาย 
ข้อมูลทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิดเชิงพื้นที ่
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo - literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
๒. วิเคราะหล์ักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้

เกิดปัญหาหรือภยัพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมภิาคต่างๆ  ของ
โลก 

  ปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบัติ             
ทางธรรมชาติในประเทศและภมูิภาค
ต่างๆ ของโลก 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล                 
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การแปลความหมาย
ข้อมูลทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิดเชิงพื้นที ่

3. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมศิาสตร์      
ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล
ตามกระบวนการทางภูมศิาสตร์          
และน าภมูิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

 แผนที่และองค์ประกอบ 
 การอ่านแผนที่เฉพาะเรื่อง 
 การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ 

และภาพจากดาวเทียม 
 การน าภูมิสารสนเทศไปใช้  
    ในชีวิตประจ าวัน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล              
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล            

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร ์
๔. การาคิดเชิงพื้นที ่
๕. การใช้เทคโนโลย ี
๖. การใช้สถิติพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     15 
 

 
 
สาระที่ ๕   ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.1 ๑. บอกสิ่งต่าง ๆ  ท่ีเกิดตามธรรมชาติ          

ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์ 
  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มผีลต่อ            

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ที่อยู่อาศัย 
เครื่องแต่งกายและอาหาร 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล         
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

๒. สังเกตและเปรียบเทียบ                    
การเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดล้อม                
ที่อยู่รอบตัวเพื่อการปฏิบัติตน               
อย่างเหมาะสม 

  การเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดลอ้มที่อยู่รอบตัว 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่สง่ผลต่อ           

การปฏิบัตตินอย่างเหมาะสม  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

๓. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดลอ้มท่ีบ้าน
และช้ันเรยีน 

  การปฏิบตัิตนในการรักษาสิ่งแวดล้อม                    
ในบ้านและช้ันเรยีน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

ป.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. อธิบายความส าคญัของสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติและที่มนุษยส์ร้างขึน้  

 ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษยส์รา้งขึ้นในการ
ด าเนินชีวิต  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล        
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

๒. จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ         
ที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไป
ได้อย่างคุ้มคา่ 

 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ใช้ไม่หมด เช่น อากาศ แสงอาทิตย ์
-  สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้  เช่น น้ า ดิน  

ป่าไม้ สตัว์ป่า 
-  ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ ถ่านหิน น้ ามัน 

ก๊าซธรรมชาต ิ
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล         
ทางภูมิศาสตร ์

- 1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.2 ๓.  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาล          

กับการด าเนินชีวิตของมนุษย ์
  ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนิน

ชีวิตของมนุษย ์
๑. ความเข้าใจระบบ

ธรรมชาติและมนุษย ์
๒. การใช้เหตุผล           

ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

๔. มีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อม           
ในโรงเรียน 

  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้ม                
ในโรงเรียนและชุมชนที่ส่งผลต่อ               
การด าเนินชีวิต 

  การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม                   
ในโรงเรียน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล              
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

ป.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับ
ปัจจุบัน 

  สิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน ๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

๒.  อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                     
ในการสนองความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย ์ และการประกอบอาชีพ 

  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดลอ้ม          
ในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์เช่น         
การคมนาคม  บ้านเรือน และการ  
ประกอบอาชีพในชุมชน 

  การประกอบอาชีพท่ีเป็นผลมาจาก
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล         
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑ การสังเกต 
๒ การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

๓. อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกดิมลพิษ              
โดยมนุษย ์

  ความหมายและประเภทของมลพิษ         
โดยมนุษย ์

  สาเหตุของการเกิดมลพิษที่เกดิจาก         
การกระท าของมนุษย ์

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล         
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมือง
และชนบท 

  ลักษณะของเมืองและชนบท  ๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.3 

 
๕. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะ         

ทางกายภาพกับการด าเนินชีวิตของคน
ในชุมชน 

  ภูมิประเทศ และภมูิอากาศท่ีมผีลต่อ           
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล       
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

๖. มีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อม          
ในชุมชน 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมท่ีมตี่อชุมชน 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล         
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์

ป.4 ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ           
การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล            
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การตั้งค าถาม           
เชิงภูมิศาสตร์       

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๒.  อธิบายการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอ้ม            

ในจังหวดัและผลทีเ่กดิจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง            
เช่น การตั้งถิ่นฐาน  การย้ายถิ่น 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล          
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๓.  น าเสนอแนวทางการจดัการ

สิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวดั ๑. ความเข้าใจระบบ

ธรรมชาติและมนุษย ์
๒. การใช้เหตุผล            

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การตัดสินใจอย่างเป็น

ระบบตามนัย 
 
 
 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมทางกายภาพ        
ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถ่ินฐาน
และการย้ายถิ่นของประชากรในภมูิภาค  
ของตน 

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการตั้งถ่ินฐานและการย้ายถิ่น    
ของประชากรในภูมิภาคของตน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล        
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม       

ทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนิน
ชีวิตในภูมิภาคของตน 

 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ         
ที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตในภมูิภาค
ของตน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล          
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๓. น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เหน็          

ผลจากการรักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม 
และเสนอแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภมูิภาคของตน 

 
 

 ผลจากการรักษาและการท าลาย
สิ่งแวดล้อมในภมูิภาคของตน 

 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม          
ในภูมิภาคของตน 

๑ ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒ การใช้เหตุผล        
ทางภูมิศาสตร ์

๓ การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การใช้เทคโนโลย ี

ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม           
ในประเทศไทย 

  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลกัษณะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม) ในประเทศไทย 

 ปฏิสมัพันธ์ระหวา่งมนุษย์และ   
สิ่งแวดล้อม 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การตั้งค าถาม      
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การคิดเชิงพื้นที ่

๒. วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ
ของประเทศไทยในอดตีกับปัจจุบนั  
และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ประเทศไทย 

 ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ         
ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม  และ
วัฒนธรรม) ของประเทศไทยในอดตี     
กับปัจจุบัน  

 
 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล      
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การคิดเชิงพื้นที ่
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ป.6 ๓. น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เหน็           

ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทาง            
ในการจัดการอยา่งยั่งยืนในประเทศไทย 

 
 
 

 ผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 แนวทางในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืนโดยมีจิตส านึก
รู้คุณคา่ 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล          
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๔. การคิดแบบองค์รวม 
๕. การคิดเชิงพื้นที ่
๖. การใช้เทคโนโลย ี

ม.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจและระบุท าเลทีต่ั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

  ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและเครื่องมือ 
๔. การใช้เทคโนโลย ี

2. วิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและ                
ปัจจัยทางสังคมที่มผีลต่อท าเลทีต่ัง้           
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม            
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ             
โอเชียเนีย 

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง                  
ทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ            
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย  
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล                
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม               
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๓. การคิดแบบองค์รวม 
๔. การคิดเชิงพื้นที ่

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกดิขึ้นในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

  ประเด็นปัญหาจากปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์          
ทีเ่กิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลยี 
และโอเชียเนีย 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม             
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
๔. การคิดแบบองค์รวม 
๕. การคิดเชิงพื้นที ่
๖. การใช้เทคโนโลย ี
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ม.1 

 
 
 
 
 
 

4. วิเคราะห์แนวทางการจดัการภยัพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน 

  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิดแบบองค์รวม 
๓. การคิดเชิงภูมสิัมพันธ์ 
๔. การใช้เทคโนโลย ี
๕. การใช้สถิติพื้นฐาน 

ม.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจและระบุท าเลทีต่ั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

  ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา   

 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๔. การใช้เทคโนโลย ี

2. วิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยั
ทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๔. การคิดเชิงพื้นที ่
๕. การคิดแบบองค์รวม 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกดิขึ้นในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

  ประเด็นปัญหาจากปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑.  การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๔. การคิดเชิงพื้นที ่
๕. การคิดแบบองค์รวม 
๖. การใช้เทคโนโลย ี

 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     21 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ม.2 

 
 
 
 
 
 
 

4. วิเคราะห์แนวทางการจดัการภยัพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา อย่างยั่งยืน 

 แนวทางการจัดการภัยพิบตัิและ            
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม        
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา          
อย่างยั่งยืน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล          
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม        
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล 
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การแปลความข้อมูล         
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิดเชิงพื้นที ่
๓. การคิดแบบองค์รวม 
๔. การใช้เทคโนโลย ี
๕. การใช้สถิติพื้นฐาน 

ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจและระบุท าเลทีต่ั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

  ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล         
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล         

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๔. การใช้เทคโนโลย ี

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล         
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ           
อย่างเป็นระบบ          
ตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม             
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล         

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๔. การคิดเชิงพื้นที ่
๕. การคิดแบบองค์รวม 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหา          
จากปฏิสมัพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต ้ 

  ประเด็นปัญหาจากปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์           
ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้  

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม       
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล         

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนคิและ

เครื่องมือ 
๔. การคิดเชิงพื้นที ่
๕. การคิดแบบองค์รวม 
๖. การใช้เทคโนโลย ี
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ม.3 4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม       
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  
อย่างยั่งยืน 

  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมรกิาใต้ 
อย่างยั่งยืน 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล          
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การแปลความข้อมูล 
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิดเชิงพื้นที ่
๓. การคิดแบบองค์รวม 
๔. การใช้เทคโนโลย ี
๕. การใช้สถิติพื้นฐาน 

๕. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่มีผลต่อการจดัการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก  
  ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อ

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม  
 

- - - 

ม.4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะหป์ฏิสมัพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ ของโลก           
และเห็นความส าคัญของสิ่งแวดลอ้ม         
ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

 ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์         
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก ่
- ประชากรและการตั้งถ่ินฐาน  

(การกระจายและการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ชุมชนเมืองและชนบท          
และการกลายเป็นเมือง 

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม        
ทางกายภาพกับวิถีชีวิต 

- การกระจายตัวของกิจกรรม        
ทางเศรษฐกิจ (เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ  
และการท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล        
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ          
อย่างเป็นระบบ       
ตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม           
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การแปลความข้อมูล 
ทางภูมิศาสตร ์

๒.  การใช้เทคนิคและ 
 เครื่องมือ 

๓. การคิดเชิงพื้นที ่
๔. การคิดแบบองค์รวม 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     23 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
Geo literacy 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
ม.4-6 ๒. วิเคราะหส์ถานการณ์ สาเหตุ                 

และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ            
ของโลก 

  สถานการณ์การเปลีย่นแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม                
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และภัยพิบัติ  

   สาเหตุ และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

 การจัดการภัยพิบตั ิ

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล           
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ         
อย่างเป็นระบบ        
ตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม         
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูล           

ทางภูมิศาสตร ์
๓. การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือ 
๔. การคิดเชิงพื้นที ่
๕. การคิดแบบองค์รวม 

3. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไข            
ปัญหา กฎหมายและนโยบาย               
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การ             
ที่เกี่ยวข้อง และการประสาน             
ความร่วมมือท้ังในประเทศและ             
ระหว่างประเทศ 

  มาตรการป้องกันและแกไ้ขปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
ในประเทศและระหว่างประเทศ              
ตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน               
ความมั่นคงของมนุษย์ และการบรโิภค
อย่างรับผิดชอบ  

  กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

  บทบาทขององค์การ และการประสาน
ความร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

๑. ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล              
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ         
อย่างเป็นระบบ 
ตามนัย 

- ๑. การคิดเชิงพื้นที ่
๒. การคิดแบบองค์รวม 

4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วม              
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  การมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหา            
และการด าเนินชีวิตตามแนวทาง            
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ๑. การตั้งค าถาม               
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมลู 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การแปลความข้อมูล            
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือ 

๓. การคิดเชิงพื้นที ่
๔. การคิดแบบองค์รวม 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สาระที่ ๕   ภูมิศาสตร ์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ซ่ึงมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป

ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมสิารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ป.๑ ๑. จ าแนกสิ่งต่างๆ 

รอบตัวทีเ่กิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและ            
ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

การเขียนแผนผัง               
เป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะทาง           
และทิศของสิ่งต่างๆ
รอบตัวทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติและมนุษย์
สร้างขึ้น 

สิ่งต่างๆ รอบตัว
เกิดจากอะไร 

ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย ์
 

- สังเกต จ าแนก - แบบตรวจสอบ
รายการ 
- แบบสอบ
ประเภท
เลือกตอบ  
แบบถูก-ผิด 

๒. ระบุความสมัพันธ์
ของต าแหน่ง ระยะ 
ทิศของสิ่งต่างๆ 

สิ่งต่างๆ รอบตัว
ตั้งอยู่ในต าแหน่ง
ใด  

- - สังเกต ระบุ
ความสัมพันธ์ 

เกณฑ ์
การให้คะแนน 
(rubric) 

๓.  ใช้แผนผังง่าย ๆ            
ในการแสดง
ต าแหน่งของ               
สิ่งต่างๆ ใน
ห้องเรียน 

ใช้แผนผังแสดง
ต าแหน่งของ          
สิ่งต่างๆรอบตัว
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร ์

ใช้....แสดง เกณฑ์                
การให้คะแนน 

๔. สังเกตและบอก          
การเปลีย่นแปลง            
ของ สภาพอากาศ           
ในรอบวัน 

การเปลีย่นแปลง            
สภาพอากาศในรอบวัน 
มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

สภาพอากาศ           
ในรอบวัน
เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร  

- - ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล
ทาง
ภูมิศาสตร ์

- สังเกต 
- บอก 

เกณฑ ์
การให้คะแนน 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๒๕ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ป.๒ 

 
๑. ระบุสิ่งแวดล้อม              

ทางธรรมชาติและ           
ที่มนุษย์สร้างขึ้น           
ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 

 

การสังเกตสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
ท าให้เรารู้และเข้าใจ
สภาพแวดล้อมรอบตัว 

สิ่งแวดล้อม           
ทางธรรมชาติ
และที่มนุษย์  
สร้างขึ้น               
ซึ่งปรากฏระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน 
มีอะไรบ้าง 

ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย ์
 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล          
ทาง
ภูมิศาสตร ์

ระบ ุ - แบบ
ตรวจสอบรายการ 
- แบบสอบปาก

เปล่า 

๒. ระบุต าแหน่งและลกัษณะ
ทางกายภาพของสิ่งต่างๆ  
ที่ปรากฏใน  แผนผัง   
แผนที ่รูปถ่าย และ
ลูกโลก  

แผนผัง แผนท่ี รูปถ่าย
และลูกโลก สามารถใช้
แสดงต าแหน่ง ของ
ลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งต่างๆ ได ้

ลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งตา่งๆ               
ที่ปรากฏในแผนผัง 
แผนที ่รูปถ่าย 
และลกูโลก               
อยู่ในต าแหน่งใด            
และมลีักษณะ
อย่างไร 

- - ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร ์

ระบ ุ - เกณฑ์          
การให้คะแนน 
- แบบสังเกต 
 

๓.  สังเกตและแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโลก           
ดวงอาทิตย์และ          
ดวงจันทร์ ที่ท าให้
เกิดปรากฏการณ ์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
โลก ดวงอาทิตย์และ 
ดวงจันทร์ท าให้
เกิดปรากฎการณ ์
ทางธรรมชาติ  
ที่มีอิทธิพลต่อ 
การด ารงชีวิต 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์
ระหว่างโลก           
ดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ท าให้
เกิดปรากฎการณ์
ใดบ้าง 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล           
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร ์

สังเกต 
แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง...และ... 

เกณฑ ์
การให้คะแนน เอก

สา
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อย
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์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๒๖ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ป.๓ ๑. ส ารวจข้อมูล           

ทางภูมิศาสตร์           
ในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยใช้แผนผัง 
แผนที่  และรูปถ่าย 
เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง ระยะ 
ทิศทาง 

แผนผัง แผนที่ และ          
รูปถ่ายเป็นเครื่องมือ         
ในการแสดงต าแหน่ง
ที่ตั้งของสถานท่ีส าคัญ 
ในบริเวณโรงเรยีนและ
ชุมชน 

สถานท่ีส าคญั         
ในบริเวณ
โรงเรียนและ
ชุมชนมีอะไรบ้าง
และตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งใด 

ความเข้าใจ 
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์
 

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล  

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล  

๕. การสรุป            
เพื่อตอบค าถาม 

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล        
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 
ทาง
ภูมิศาสตร ์

-ส ารวจ 
-แสดง
ความสัมพันธ์ 

- เกณฑ ์
การให้คะแนน 
- แบบสังเกต 
 

๒.  วาดแผนผัง             
เพื่อแสดงต าแหน่ง
ที่ตั้งของสถานท่ี
ส าคัญ ในบรเิวณ
โรงเรียนและชุมชน 

วาดแผนผัง           
ทีแ่สดงต าแหน่ง
ที่ตั้งของ            
สถานท่ีส าคญั         
ในบริเวณ
โรงเรียนและ
ชุมชนอยา่งไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล          
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 
ทาง
ภูมิศาสตร ์

วาด 
 

- เกณฑ ์
การให้คะแนน 

 

ป.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สืบค้นและอธิบาย
ข้อมูลลักษณะ       
ทางกายภาพของ
จังหวัดตนเอง         
ด้วยแผนท่ีและรูปถ่าย   

แผนที่และรูปถ่ายเป็น
เครื่องมือท่ีใช้แสดง
ลักษณะทางกายภาพ 
แหล่งทรัพยากรและ
สถานท่ีส าคญัในจังหวัด
ของตน 

จากแผนที่และ
รูปถ่าย จังหวัด
ของเรา            
มลีักษณะ       
ทางกายภาพ
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์
๒. การใช้เหตผุล
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล  

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล  

๕. การสรุป        
เพื่อตอบค าถาม 

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล       
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 
ทาง
ภูมิศาสตร ์

-สืบค้น 
-อธิบาย 

- เกณฑ ์
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 

๒. ระบุแหล่งทรัพยากร
และสถานท่ีส าคญั
ในจังหวัดของตน
ด้วยแผนท่ีและ        
รูปถ่าย   

จากแผนที่และ
รูปถ่าย          
แหล่งทรัพยากร
และสถานท่ี
ส าคัญในจังหวัด
ของเรา            

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล        
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค

ระบ ุ - แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๒๗ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
 

ป.๔ 
 

มีอะไรบ้าง        
และอยู่บรเิวณใด 
 

และเครื่องมือ 

๓. อธิบายลักษณะ         
ทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อแหล่งทรัพยากร
และสถานท่ีส าคญั        
ในจังหวัด 

 

ลักษณะทางกายภาพ               
ส่งผลใหเ้กิดแหล่ง
ทรัพยากรและสถานท่ี
ส าคัญในจังหวัด 

ลักษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากร
และสถานท่ี
ส าคัญในจังหวัด
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติ        
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

อธิบาย....        
ที ่ส่งผลต่อ..... 

แบบทดสอบ
เขียนตอบ 

ป.๕ ๑. สืบค้นและอธิบาย
ข้อมูลลักษณะ           
ทางกายภาพของ
ภูมิภาคของตน         
ด้วยแผนท่ีและ           
รูปถ่าย   

แผนที่และรูปถ่าย          
เป็นเครื่องมือท่ีใช้แสดง
ข้อมูลลักษณะ           
ทางกายภาพของภูมิภาค 

จากแผนที่และ
รูปถ่าย ภูมภิาค
ของเรามีลักษณะ
ทางกายภาพ
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล  

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล  

๕. การสรุป              
เพื่อตอบค าถาม 

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล            
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

-สืบค้น 
-อธิบาย 

- เกณฑ ์
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 

๒. อธิบายลักษณะ          
ทางกายภาพ            
ที่ส่งผลต่อ            
แหล่งทรัพยากร              
และสถานท่ีส าคญั              
ในภูมิภาคของตน 

 
 
 

ลักษณะทางกายภาพ          
มีส่งผลให้เกิดแหล่ง
ทรัพยากรและสถานท่ี
ส าคัญในภมูิภาคของตน 

ลักษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อ
แหล่งทรัพยากร
และสถานท่ี
ส าคัญในภมูิภาค
ของเราอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติ             
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล            
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

อธิบาย...              
ที่ส่งผลต่อ.... 

แบบทดสอบ
เขียนตอบ 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๒๘ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ป.๖ ๑.  สืบค้นและอธิบาย

ข้อมูลลักษณะ         
ทางกายภาพของ
ประเทศไทย         
ด้วยแผนท่ี รูปถ่าย          
ทางอากาศ และ
ภาพจากดาวเทียม 

แผนที่ รูปถ่าย 
ทางอากาศ และ
ภาพถ่ายดาวเทียมใช้
แสดงข้อมูลลักษณะ          
ทางกายภาพของ
ประเทศไทย 

จากแผนที่         
รูปถ่ายทาง
อากาศและ         
ภาพจาก
ดาวเทียม 
ลักษณะ           
ภูมิประเทศ 
ลักษณะ
ภูมิอากาศและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติของ
ประเทศไทย           
มีลักษณะอย่างไร  

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

๕. การสรุปเพื่อ
ตอบค าถาม 

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล             
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

-สืบค้น 
-อธิบาย 

- เกณฑ ์
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
 
 
 

๒.  อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะ 
ทางกายภาพ               
กับภัยพิบัติ                
ในประเทศไทย            
เพื่อเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบตั ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางกายภาพ
ของไทยในภูมิภาคต่างๆ 
ส่งผลใหเ้กิดลักษณะภัย
พิบัติที่แตกต่างกัน และ
ภัยพิบัติเหล่านั้น          
ส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของประชากร การ
เตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติจะช่วยให้เราอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้ 
อย่างยั่งยืน   

 ภัยพิบัติ         
ในประเทศไทย       
มีอะไรบ้าง    
และมี
ความสัมพันธ์        
กับลักษณะ        
ทางกายภาพ 
ของไทยอย่างไร 
 ภัยพิบัติ        
แต่ละประเภท       
มีสาเหตุและ
ส่งผลกระทบ
อย่างไร  
 เราจะ
เตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบตั ิ
แต่ละประเภท
อย่างไร  
 
 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติ        
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบ 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล         
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

อธิบาย 
ความสัมพันธ์
ระหว่าง....กับ
....... 

- เกณฑ์       
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๒๙ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ม.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะหล์ักษณะ
ทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และ          
โอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือ             
ทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ          
และทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปเอเชีย              
ทวีปออสเตรเลียและ          
โอเชียเนีย 

จากการสืบค้น
โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
ลักษณะ            
ภูมิประเทศ 
ลักษณะ
ภูมิอากาศ       
และทรัพยากร    
ธรรมชาติของ
ทวีปเอเชีย           
ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย         
มีลักษณะอย่างไร 

การใช้เหตุผล 
ทางภูมิศาสตร ์

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

๕. การสรุป        
เพื่อตอบค าถาม 

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล         
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การคิด           
เชิงพื้นที่ 

๔. การคิด         
แบบองค์
รวม 

๕. การใช้
เทคโนโลย ี

วิเคราะห.์...
โดยใช้
เครื่องมือ 

- เกณฑ ์
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 

๒. อธิบายพิกัด
ภูมิศาสตร์            
(ละติจดู และ
ลองจิจูด)           
เส้นแบง่เวลา และ
เปรียบเทยีบ           
วัน เวลาของโลก  

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์  
ในการอ้างอิงต าแหน่ง
และการค านวณวัน เวลา                                     

 พิกัด
ภูมิศาสตรม์ี
วิธีการอ่าน
อย่างไร 
 วันเวลาของ
โลกมีวิธีการ
ค านวณอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล           
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การคิด           
แบบองค์รวม 

๕. การใช้
เทคโนโลย ี

 
 
 

-อธิบาย 
-เปรียบเทียบ 

- แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ เอก

สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๐ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ม.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. วิเคราะหส์าเหตุ 
การเกิดภัยพิบัติ 
ของทวีปเอเชีย  
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

 

ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปเอเชีย         
ทวีปออสเตรเลียและ        
โอเชียเนียส่งผลต่อ        
การเกิดภัยพิบัติ           
ที่แตกต่างกัน 

การเกิดภัยพิบัติ
ของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
มีอะไรบ้าง และ
เกิดจากสาเหตุใด 
 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

๕. การสรุป       
เพื่อตอบค าถาม 

๑. การแปล
ความข้อมูล         
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๒. การคิด         
เชิงพื้นที่ 

วิเคราะห์
สาเหต ุ

- แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์         
การให้คะแนน 

ม.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะหล์ักษณะ
ทางกายภาพของ
ทวีปยุโรป และ 
ทวีปแอฟริกา             
โดยใช้เครื่องมือ           
ทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ          
และทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

จากการสืบค้น
โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศและ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติของทวีป
ยุโรปและ
แอฟริกามี
ลักษณะอยา่งไร 
 
 
 

๑. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๑.การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร์  
๒. การรวบรวม

ข้อมูล 
๓. การจัดการ

ข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุปเพื่อ

ตอบค าถาม 
 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล           
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การคิด           
เชิงพื้นที่ 

๔. การคิด          
แบบองค์
รวม 

๕. การใช้
เทคโนโลย ี

วิเคราะห.์..
โดยใช้
เครื่องมือ 

- แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์         
การให้คะแนน 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๑ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
๒. อธิบายมาตราส่วน 

ทิศ และสญัลักษณ์  
มาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์ เป็น
องค์ประกอบของแผนที่
ที่ท าให้เราทราบต าแหน่ง 
ระยะทางและทิศทาง
ของสิ่งต่างๆ ท่ีปรากฎ
บนผิวโลก 

มาตราส่วน ทิศ 
และสญัลักษณ์ 
ใช้อธิบาย              
สิ่งต่างๆ บนผิว
โลก ที่ปรากฏ            
ในแผนทีไ่ด้
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติ           
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล          
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

อธิบาย - แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
 

๓. วิเคราะหส์าเหตุ            
การเกิดภัยพิบัติ         
ของทวีปยุโรป              
และทวีปแอฟริกา 

 
 
 
 

ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปยุโรป และ           
ทวีปแอฟริกาส่งผลต่อ          
การเกิดภัยพิบัติ          
ที่แตกต่างกัน 

การเกิดภัยพิบัติ
ของทวีปยุโรป 
และทวีป
แอฟริกามี
อะไรบ้าง และ
เกิดจากสาเหตุใด 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติ           
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

๕. การสรุป             
เพื่อตอบค าถาม 

๑. การแปล
ความข้อมูล         
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๒. การคิด                
เชิงพื้นที่ 

 

วิเคราะห์
สาเหต ุ

- แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์          
การให้คะแนน 

ม.๓ ๑. วิเคราะหล์ักษณะ 
ทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้ 
โดยเลือกใช้แผนที่
เฉพาะเรื่องและ

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต ้

จากแผนที่เฉพาะ
เรื่องและการ
สืบค้นโดยใช้
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
ลักษณะภูมิ

การใช้เหตุผล 
ทางภูมิศาสตร ์
 

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล           
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การคิดเชิง

วิเคราะห.์..
โดยใช้
เครื่องมือ 

- เกณฑ์            
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
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้นฉ
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๒ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรส์ืบค้น
ข้อมูล 

ประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกา
เหนือและทวีป
อเมริกาใต้มี
ลกัษณะอยา่งไร 

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

๕. การสรุป          
เพื่อตอบค าถาม 

 

พื้นที ่
๔. การคิด             

แบบองค์รวม 
๕. การใช้

เทคโนโลย ี

๒. วิเคราะหส์าเหตุ          
การเกิดภัยพิบัติของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้  

 
 
 
 
 

ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้  
ส่งผลต่อการเกดิภัยพิบตัิ
ที่แตกต่างกัน 

การเกิดภัยพิบัติ
ของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีป
อเมริกาใต้          
มีอะไรบ้าง และ
เกิดจากสาเหตุใด 

๑. ความเข้าใจ
ระบบ
ธรรมชาติและ
มนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการ
ข้อมูล  

๔. การวิเคราะห์
ข้อมูล 

๕. การสรุป           
เพื่อตอบค าถาม 

๑. การแปล
ความข้อมูล          
ทาง 
ภูมิศาสตร ์

๒. การคิดเชิง
พื้นที ่

วิเคราะห์
สาเหต ุ

- เกณฑ์            
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
 

ม.4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  วิเคราะห์            
การเปลีย่นแปลง          
ทางกายภาพ            
ของพื้นที่ในประเทศ
ไทยและภูมภิาคต่างๆ 
ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัย 
ทางภูมิศาสตร ์

 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์          
มีอิทธิพลต่อ           
การเปลีย่นแปลง      
ทางกายภาพของพื้นที ่
ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

 การ
เปลี่ยนแปลง  
ทางกายภาพ  
เกิดจากปัจจยั
อะไรบ้าง 
 การ
เปลี่ยนแปลง  
ทางกายภาพของ
พื้นที่ในประเทศ

๑. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจดัการข้อมลู  
๔. การวเิคราะห์

ข้อมูล  
๕. การสรุปเพื่อ

ตอบค าถาม 

๑. การแปล
ความหมาย
ข้อมูล           
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๒. การคิด            
เชิงพื้นที่ 

วิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลง 

- เกณฑ์           
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๓ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo - literacy 

การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ม.๔-๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไทยและภูมภิาค
ต่างๆ ของโลก             
มีลักษณะใดบ้าง 

 

๒.  วิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพ               
ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
หรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศ
ไทยและภูมภิาค
ต่างๆ ของโลก 

ลักษณะทางกายภาพ            
ที่แตกต่างกันส่งผลให้
เกิดปัญหาและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่แตกต่าง
กันท้ังในด้านประเภท 
ความถี่ และความรุนแรง  

ลักษณะทาง
กายภาพส่งผลให้
เกิดปัญหาหรือ
ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติใน
ประเทศไทยและ
ในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกได้อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบตามนัย 

๑. การแปล
ความหมาย
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

๒. การคิด             
เชิงพื้นที่ 

วิเคราะห ์ - เกณฑ์              
การให้คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

3.   ใช้แผนที่และ
เครื่องมือ               
ทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมลู         
ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์          
และน า                  
ภูมิสารสนเทศ         
มาใช้ประโยชน์        
ในชีวิตประจ าวัน 

การใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ตามกระบวนการ           
ทางภูมิศาสตร์จะช่วยให้
สามารถน า                   
ภูมิสารสนเทศท่ีไดม้าใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การอ่านแผนที่ 
การแปล
ความหมายรูป
ถ่ายทางอากาศ 
และภาพจาก
ดาวเทียมรวมทั้ง
การค้นหาข้อมลู
จากเครื่องมือ
ภูมิศาสตรม์ี
วิธีการอย่างไร 
  การจัดการ
และน าข้อมลู 
ไปใช้ประโยชน ์
ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างไร 
 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็น
ระบบตามนัย 

 ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๔. การคิดเชิง
พื้นที ่

๕. การใช้
เทคโนโลย ี

๖. การใช้สถิติ
พื้นฐาน 

-ใช้....ค้นหา 
วิเคราะห ์
สรุปข้อมลู 
-น า...มาใช้ 

- เกณฑ์การให้
คะแนน 
- แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
- แบบทดสอบ
เลือกตอบ เอก
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๔ 

 

สาระที่ ๕   ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ป.๑ ๑. บอกสิ่งต่าง ๆ  ท่ีเกิด

ตามธรรมชาติทีส่่งผล
ต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์  

สิ่งต่างๆที่เกิด
ตามธรรมชาติ           
มีผลต่อ           
ความเป็นอยู่
ของมนุษย์ 

สิ่งต่างๆ ท่ีเกิด
ตามธรรมชาติมผีล
ต่อความเป็นอยู่
ของมนุษย์อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล 

บอก....ที่ส่งผล
ต่อ.... 

- แบบ
ตรวจสอบ
รายการ 

- แบบทดสอบ
ประเภท
เลือกตอบ
แบบถูก-ผิด 

 ๒. สังเกตและเปรียบเทียบ
การเปลีย่นแปลงของ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยูร่อบตัว
เพื่อการปฏิบัตตินอย่าง
เหมาะสม 

การเปลีย่นแปลง
ของสิ่งแวดล้อม
รอบตัวส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิต 

สิ่งแวดล้อม
รอบตัว 
มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร และ 
จะปฏิบัตติน
อย่างไร 
กับการ
เปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

-สังเกต 
การ
เปลี่ยนแปลง 
-เปรียบเทียบ
การ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบตรวจสอบ
รายการ 
- เกณฑ์การให้
คะแนน 
-แบบสอบปาก
เปล่า 
 
 

 ๓. มีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้านและ
ช้ันเรียน 

การดูแล
สิ่งแวดล้อม 
ที่บ้านและ 
ช้ันเรียนเป็น
หน้าท่ีของทุกคน 

นักเรียนมสี่วนร่วม
ในการดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน
และในช้ันเรียน 
ได้อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล           
ทางภูมิศาสตร ์

มีส่วนรวม - แบบตรวจสอบ
รายการ 
- เกณฑ ์
การให้คะแนน 
-แบบสอบปาก
เปล่า 
-แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๕ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ป.๒ ๑. อธิบายความส าคญั 

ของสิง่แวดล้อม         
ทางธรรมชาติ             
และที่มนุษยส์ร้างขึ้น  

สิ่งแวดล้อม        
ทางธรรมชาติ
และที่มนุษย์
สร้างขึ้นมผีลต่อ
การด าเนินชีวิต 

สิ่งแวดล้อม         
ทางธรรมชาติ 
และที่มนุษย์        
สร้างขึ้นมผีลต่อ
การด าเนินชีวิต
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

อธิบาย -แบบสอบ 
ปากเปล่า 
-แบบประเมิน
การตรวจสอบ
ผลงาน 

 ๒. จ าแนกและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ        
ที่ใช้แล้วไม่หมดไป           
และที่ใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่า 

การจ าแนก
ประเภท
ทรัพยากรธรรม
ชาติและรู้จัก
วิธีการใช้         
อย่างคุ้มค่า 

 ทรัพยากร   
ธรรมชาติที่ใช้แล้ว
ไม่หมดไปและ        
ที่ใช้แล้วหมดไป            
มีอะไรบ้าง  
 วิธีการใช้
ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้คุม้ค่า
มีหลักการอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- 1. การสังเกต 
2. การแปลความ

ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

-จ าแนก 
-ใช้ 

-แบบสอบ 
ปากเปล่า 
-แบบประเมิน
การตรวจสอบ
ผลงาน 

๓.  อธิบายความสัมพันธ์
ของฤดูกาลกับการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย ์

การ
เปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล
ส่งผลต่อ        
การด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ 

การด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์          
ในแต่ละฤดูกาล
แตกต่างกัน
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล           
ทางภูมิศาสตร ์

อธิบาย
ความสัมพันธ์ 

-แบบสอบ 
ปากเปล่า 
-เกณฑ ์
การให้คะแนน 

 ๔. มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม          
ในโรงเรียน 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม            
ในโรงเรียน           
เป็นหน้าที ่           
ของทุกคน 
 

นักเรียนมสี่วนร่วม
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม         
ในโรงเรียนได้
อย่างไร 
 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 
 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

มีส่วนร่วม - แบบตรวจสอบ
รายการ 
- เกณฑ ์
การให้คะแนน 
-แบบสอบ 
ปากเปล่า 
-แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๖ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ป.๓ ๑. เปรียบเทียบ         

การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ในอดีตกับปัจจุบัน 

การ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนในอดีตกับ
ปัจจุบันแตกต่าง
กันอย่างไร  
เพราะเหตุใด 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ
.....กับ..... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์             
การให้คะแนน 

 ๒.  อธิบายการใช้
ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ         
ในการสนอง          
ความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย ์ และ           
การประกอบอาชีพ 

มนุษย์มีความ
จ าเป็นต้องใช้
ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติในการ
ตอบสนอง 
ความต้องการ
พื้นฐานและ 
การประกอบ
อาชีพ 

มนุษย์ใช้ประโยชน์
จากสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ           
ในการสนอง 
ความต้องการ
พื้นฐาน และ          
การประกอบ
อาชีพอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล 

อธิบาย -แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์           
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 ๓. อธิบายสาเหตุ           
ที่ท าให้เกิดมลพษิ            
โดยมนุษย ์

มลพิษเป็นผล 
ของการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม             
ที่เกิดขึ้นจาก         
การกระท า             
ของมนุษย์ 

มนุษย์ท าให้เกิด
มลพษิได้อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล               
ทางภูมิศาสตร ์

อธิบายสาเหต ุ -แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์             
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 ๔. อธิบายความแตกต่าง
ของลักษณะเมืองและ
ชนบท 

เมืองและชนบท 
เป็นชุมชน           
ที่มีความ        
แตกต่างกัน         
ทั้งทางกายภาพ
และวิถีชีวิตขณะ 
เดียวกันเมืองและ
ชนบทต่างก็ต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน 

เมืองและชนบท       
มีความแตกต่าง
กันอย่างไร         
เมืองกับชนบท            
มีความสมัพันธ์กัน
อย่างไร  

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล               
ทางภูมิศาสตร ์

อธิบายความ
แตกต่าง 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์           
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๗ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ป.๓ ๕. อธิบายความสัมพันธ์

ของลักษณะ          
ทางกายภาพกับ             
การด าเนินชีวิต            
ของคนในชุมชน 

ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตสิ่งผล
ต่อการ          
ด าเนินชีวิต          
ของคนในชุมชน 
และขณะเดยีวกัน
การด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน     
ก็ส่งผลใหเ้กิด 
การเปลีย่นแปลง
ลักษณะ           
ทางกายภาพ  
ของชุมชนด้วย 

 ลักษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน
อย่างไร 
 การด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน
ก่อให้เกิด         
การเปลีย่นแปลง
ลักษณะ           
ทางกายภาพของ
ชุมชนอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

อธิบาย
ความสัมพันธ์ 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์           
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 ๖. มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม              
ในชุมชน 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม          
ในชุมชนเป็น
หน้าท่ีของทุกคน
ในชุมชน 

นักเรียนมสี่วนร่วม
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม              
ในชุมชนได้
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

 
 
 
 
 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

มีส่วนร่วม - แบบตรวจสอบ
รายการ 
- เกณฑ์           
การให้คะแนน 
-แบบสอบ         
ปากเปล่า 
-แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๘ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ป.๔ ๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคน 
ในจังหวัด 

ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ           
ส่งผลต่อ        
การด าเนินชีวิต
ของคนจังหวัด 
และขณะเดยีวกัน
การด าเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด
ก็ส่งผลใหเ้กิด 
การเปลีย่นแปลง
ลักษณะทาง
กายภาพของ
จังหวัดด้วย 

 ลักษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด
อย่างไร 
 การด าเนินชีวิต
ของคนในจังหวัด
ก่อใหเ้กิด              
การเปลีย่นแปลง
ลักษณะ             
ทางกายภาพ        
ของจังหวัด
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การตั้งค าถาม  
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป            

เพื่อตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล
ทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์

วิเคราะห.์..        
ที่ส่งผลต่อ..... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์            
การให้คะแนน 
 

 ๒.  อธิบายการเปลีย่นแปลง
สิ่งแวดลอ้มในจังหวดั 
และผลที่เกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

การ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของ
คนในจังหวัด 

 การ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม        
ในจังหวัดของเรา
เป็นอย่างไร 
 การ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม       
ในจังหวัดของเรา
ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิต
อย่างไร 
 
 
 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

อธิบาย.....        
ที่ส่งผลต่อ..... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์        
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๓๙ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ป.๔ ๓.  น าเสนอแนวทาง        

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัด 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม     
ในจังหวัดเป็น
หน้าท่ีของ         
ทุกคนในจังหวัด 

แนวทาง           
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม           
ในจังหวัด          
มีอะไรบ้าง 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุปเพื่อตอบ

ค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล            
ทางภูมิศาสตร ์

น าเสนอ -แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์          
การให้คะแนน 
 

ป.๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อลักษณะการตั้งถ่ิน
ฐานและการย้ายถิ่น 
ของประชากร            
ในภูมิภาคของตน 

ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตสิ่งผล
ต่อการตั้งถิ่น
ฐานและการย้าย
ถิ่นของคน          
ในภูมิภาค  

ลักษณะ               
ทางกายภาพ    
ส่งผลต่อ            
การตั้งถิ่นฐาน 
และการย้ายถิ่น
ของคนในภูมิภาค
อย่างไร 
 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การตั้งค าถาม 
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป            

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล              
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

วิเคราะห.์......
ที่มีอิทธิพลต่อ
.......... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์        
การให้คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. วิเคราะห์อิทธิพล             
ของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ก่อให้เกดิ 
วิถีการด าเนินชีวิต            
ในภูมิภาคของตน 

การสร้างสรรค์ 
วิถีการ 
ด าเนินชีวิต 
ในแต่ละภมูิภาค
แตกต่างกัน 
ตามสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาต ิ

อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ
ก่อให้เกิดวิถี 
การด าเนินชีวิต 
ในภูมิภาคของตน
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล                
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนคิ
และเครื่องมือ 

วิเคราะห์
อิทธิพล....          
ที่ก่อให้เกิด
...... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์         
การให้คะแนน 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๐ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ป.๕ ๓. น าเสนอตัวอย่าง         

ที่สะท้อนให้เห็นผล         
จากการรักษาและ
ท าลายสิ่งแวดล้อม  
และเสนอแนวทาง        
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภมูิภาค
ของตน 

 
 
 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม      
ในภูมิภาค      
เป็นหน้าที ่
ของทุกคน 

 ตัวอย่าง        
ที่สะท้อนให้เห็น 
ผลจากการรักษา
และท าลาย
สิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคของตน 
มีอะไรบ้าง 
 แนวทาง 
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ในภูมิภาค 
มีอะไรบ้าง 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล               
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

น าเสนอ
ตัวอย่าง 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ ์
การให้คะแนน 
 

ป.๖ 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ปฏสิัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม 

   ทางกายภาพกับ
ลักษณะกจิกรรม        
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศไทย 

ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติส่งผลต่อ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศ
ไทย และ
ขณะเดียวกัน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศ
ไทย ก็ส่งผลให้
เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม     
ทางกายภาพ
ของประเทศไทย
ด้วย 

 ลักษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศ
ไทยอย่างไร 
 กิจกรรม            
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศ
ไทยส่งผลให้เกดิ
การเปลีย่นแปลง
ของสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตผุล
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การตั้งค าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป        

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล               
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์

๔. การคิด               
เชิงพื้นที่ 

วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง..... 
กับ......... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ ์
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๑ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ป.๖ 

 
๒. วิเคราะห์                  

การเปลีย่นแปลง           
ทางกายภาพของ
ประเทศไทยในอดีต                      
กับปัจจุบัน และ                      
ผลที่เกดิขึ้นจาก           
การเปลีย่นแปลงนั้น 

การ
เปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ 
เกิดจาก                
ทั้งทางธรรมชาติ
และกิจกรรม
ของมนุษย์            
และผลจาก            
การ
เปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อ
กิจกรรม          
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

 การ
เปลี่ยนแปลง            
ทางกายภาพของ
ประเทศไทย             
ในอดตีกับปัจจุบัน
เป็นอย่างไร  
 การ
เปลี่ยนแปลง          
ทางกายภาพของ
ประเทศไทยส่งผล
ต่อกิจกรรม         
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล                  
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์

๔. การคิด              
เชิงพื้นที่ 

-วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง
......กับ....... 
-วิเคราะหผ์ล 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์                
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 ๓. น าเสนอตัวอย่าง            
ที่สะท้อนให้เห็น                
ผลจากการรักษา          
และท าลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม               
และเสนอแนวทาง           
ในการจัดการอยา่งยั่งยืน
ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน              
ในประเทศไทย
เป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคน 

 ตัวอย่าง               
ที่สะท้อนให้เห็น
ผลจากการรักษา
และท าลาย
สิ่งแวดล้อม                
ในประเทศไทย           
มีอะไรบ้าง 
 แนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน               
ในประเทศไทย               
มีอะไรบ้าง 

 
 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

๑. การสังเกต 
๒. การแปล

ความข้อมูล 
๓. การใช้เทคนิค

และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์

๔. การคิด                
แบบองค์รวม 

๕. การคิด              
เชิงพื้นที่ 

๖. การใช้
เทคโนโลย ี

น าเสนอ
ตัวอย่าง 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์                
การให้คะแนน 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๒ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.๑ 1. ส ารวจและระบุท าเล

ที่ตั้งของกิจกรรม            
ทางเศรษฐกิจและสังคม             
ในทวีปเอเชีย             
ทวีปออสเตรเลีย            
และโอเชียเนีย 

ท าเลที่ตั้ง           
ของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม             
ในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
มีความสมัพันธ์
กับลักษณะ          
ภูมิประเทศ 
ลักษณะ
ภูมิอากาศ             
และทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ท าเลที่ตั้ง            
ของกิจกรรม                    
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม           
ในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย           
และโอเชียเนีย          
อยู่บริเวณใดบ้าง 
และมลีักษณะ
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล               
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

-ส ารวจ 
-ระบ ุ

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์          
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 2. วิเคราะห์ปัจจยั         
ทางกายภาพและ          
ปัจจัยทางสังคมที่มผีล
ต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย         
และโอเชียเนีย 

ปัจจัยทาง
กายภาพและ
ปัจจัยทางสังคม
มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
 
 

ปัจจัยทาง
กายภาพและ
ปัจจัยทางสังคม 
ส่งผลต่อท าเลทีต่ั้ง
ของกิจกรรม            
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย         
และโอเชียเนีย
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป          

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล               
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๓. การคิด         
แบบองค์รวม 

๔. การคิด        
เชิงพื้นที่ 

วิเคราะห์
ปัจจัย.....        
ที่มีผลต่อ.... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์          
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๓ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.๑ 3. สืบค้น อภิปราย

ประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์          
ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย 

สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ          
มีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมของ
มนุษย์ 
ขณะเดียวกัน
กิจกรรมของ
มนุษย์ก็ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
ก่อให้เกิดปัญหา
การท าลาย
สภาพแวดล้อม 
ในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

ปัญหาที่เกิดจาก
จากการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับ
มนุษย์ท่ีเกิดขึ้น         
ในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย            
มีอะไรบ้าง               
มีสาเหตุเกดิจาก
อะไร และส่งผล
กระทบอย่างไร
บ้าง 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป         

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล             
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์

๔. การคิดแบบ
องค์รวม 

๕. การคิด           
เชิงพื้นที่ 

๖. การใช้
เทคโนโลย ี
 

-สืบค้น 
-อภิปราย 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์           
การให้คะแนน 
 

4. วิเคราะห์แนวทาง           
การจัดการภัยพิบตัิและ
การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม               
ในทวีปเอเชีย              
ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนียอย่างยั่งยืน 

การจัดการ             
ภัยพิบัติและ 
การจัดการ
ทรัพยากร           
และสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
จะช่วยท าให้
มนุษย์อาศัยอยู่
ร่วมกับ
ธรรมชาตไิด้
อย่างยั่งยืน 

 การจัดการ        
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ในทวีปเอเชีย  
ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชเนียมี
แนวทางอย่างไร 
 การจัดการ
ทรัพยากร           
และสิ่งแวดล้อม            
ในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย
อย่างยั่งยืน             
มีแนวทางอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

๑. การตั้งค าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป         

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การแปลความ
ข้อมูล               
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิด          
แบบองค์รวม 

๓. การคิด       
เชิงพื้นที่ 

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

๕. การใช้สถิติ
พื้นฐาน 

วิเคราะห ์ -แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์             
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

เอก
สา
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้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๔ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.๒ 1. ส ารวจและระบุท าเล

ที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

ท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวีป
ยุโรป และทวีป
แอฟริกา              
มีความสมัพันธ์
กับลักษณะ             
ภูมิประเทศ 
ลักษณะ
ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา
อยู่บริเวณใดบ้าง 
และมลีักษณะ
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล                
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

-ส ารวจ 
-ระบ ุ

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ ์
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 2. วิเคราะห์ปัจจยั        
ทางกายภาพและ           
ปัจจัยทางสังคมที่มผีล
ต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

ปัจจัยทาง
กายภาพและ
ปัจจัยทางสังคม
มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ในทวีปยุโรป 
และทวีป
แอฟริกา 
 
 
 

ปัจจัยทาง
กายภาพและ
ปัจจัยทางสังคม       
ที่ส่งผลต่อท าเล
ที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคม         
ในทวีปยุโรป      
และทวีปแอฟริกา
อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

๑. การตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป         

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล                
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การคิด          
เชิงพื้นที่ 

๕. การคิด         
แบบองค์รวม 

-วิเคราะห์
ปัจจัย......ที่มี
ผลต่อ........ 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ ์
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ เอก

สา
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อย
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๕ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.๒ 3. สืบค้น อภิปราย

ประเด็นปัญหา           
จากปฏิสมัพันธ์          
ระหว่างสภาพแวดล้อม            
ทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึน้ในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ          
มีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมของ
มนุษย์ 
ขณะเดียวกัน
กิจกรรมของ
มนุษย์ก็ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
ก่อให้เกิดปัญหา
การท าลาย
สภาพแวดล้อม 
ในทวีปยุโรป  
และทวีปแอฟริกา  

ปัญหาที่เกิดจาก
จากการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับ
มนุษย์ท่ีเกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกามี
อะไรบ้าง มสีาเหตุ
เกิดจากอะไร และ
ส่งผลกระทบ
อย่างไรบ้าง 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

๑.  การตั้งค าถาม
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป             

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล           
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การคิด              
เชิงพื้นที่ 

๕. การคิด           
แบบองค์รวม 

๖. การใช้
เทคโนโลย ี

-สืบค้น
ความสัมพันธ์
ระหว่าง....          
กับ..... 
 
-อภิปราย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง......
กับ..... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์            
การให้คะแนน 
 

4. วิเคราะห์แนวทาง          
การจัดการภัยพิบตัิและ
การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 
อย่างยั่งยืน 

การจัดการภัย
พิบัติและ            
การจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม           
ในทวีปยุโรป 
และทวีป
แอฟริกา              
จะช่วยท าให้
มนุษย์อาศัย        
อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ             
ได้อย่างยั่งยืน 

 การจัดการภัย
พิบัติที่เกิดขึ้น           
ในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา                 
มีแนวทางอย่างไร 
 การจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และทวีป
แอฟริกา             
อย่างยั่งยืน             
มีแนวทางอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

๑. การตั้งค าถาม  
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล 
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป             

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การแปลความ
ข้อมูล          
ทางภูมิศาสตร ์

๒. การคิดเชิงพื้นที ่
๓. การคิด              

แบบองค์รวม 
๔. การใช้

เทคโนโลย ี
๕. การใช้สถิติ

พื้นฐาน 

วิเคราะห ์ -แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์         
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

เอก
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๖ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.3 1. ส ารวจและระบุท าเล

ที่ตั้งของกิจกรรม            
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้  

ท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรม             
ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ 
และทวีป          
อเมริกาใต้            
มีความสมัพันธ์ 
กับลักษณะ             
ภูมิประเทศ 
ลักษณะ
ภูมิอากาศ           
และทรัพยากร  
ธรรมชาต ิ

ท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ  
และทวีปอเมริกา
ใต้ อยู่บริเวณ
ใดบ้าง และมี
ลักษณะอยา่งไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล 
๓. การใช้เทคนิค

และเครื่องมือ 
๔. การใช้

เทคโนโลย ี
 
 

-ส ารวจ 
-ระบ ุ

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์           
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 2. วิเคราะห์ปัจจัย          
ทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่มีผลต่อท าเล
ที่ตั้งของกิจกรรม         
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้  

ปัจจัย            
ทางกายภาพ
และปัจจยั           
ทางสังคมมีผล
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและ
สังคมและ
วัฒนธรรม              
ในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีป
อเมริกาใต ้

ปัจจัยทาง
กายภาพและ
ปัจจัยทางสังคม
ส่งผลต่อท าเลทีต่ั้ง
ของกจิกรรม          
ทางเศรษฐกิจ    
และสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ  
และทวีปอเมริกา
ใต้ อย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

๑. การตั้งค าถาม 
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป       

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูลฯ 
๓. การใช้เทคนิค

และเครื่องมือ 
๔. การคิด        

เชิงภูมิสมพันธ์ 
๕. การคิด        

แบบองค์รวม 

วิเคราะห์
ปัจจัย.....         
ที่มีผลต่อ..... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์          
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๗ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.3 3. สืบค้น อภิปราย

ประเด็นปัญหา             
จากปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้น             
ในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้  

สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ           
มีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมของ
มนุษย์                    
ขณะเดียวกัน
กิจกรรมของ
มนุษย์ก็ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ          
และก่อให้เกิด
ปัญหาการท าลาย
สภาพแวดล้อม 
ในทวีป           
อเมริกาเหนือ 
และทวีป         
อเมริกาใต้  

ปัญหาที่เกิดจาก
จากการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับ
มนุษย์ท่ีเกิดขึ้น           
ในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีป
อเมริกาใต้                
มีอะไรบ้าง               
มีสาเหตุเกดิจาก
อะไร และส่งผล
กระทบอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

๑. การตั้งค าถาม  
เชิงภูมิศาสตร์  

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป          

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูล 
๓. การใช้เทคนิค

และเครื่องมือ 
๔. การคิด             

เชิงพื้นที่ 
๕. การคิด           

แบบองค์รวม 
๖. การใช้

เทคโนโลย ี

-สืบค้น
ความสัมพันธ์
ระหว่าง....          
กับ..... 
 
-อภิปราย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง......
กับ..... 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์         
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 4. วิเคราะห์แนวทาง           
การจัดการภัยพิบัติ            
และการจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือ และ            
ทวีปอเมริกาใต้         
อย่างยั่งยืน 

การจัดการ         
ภัยพิบัติและ            
การจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม         
ในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีป
อเมริกาใต้            
จะช่วยท าให้
มนุษย์อาศัย             
อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ         
ได้อย่างยั่งยืน 

 การจัดการ        
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ในทวีปอเมริกา
เหนือ ทวีปอเมริกา
ใต้ มีแนวทาง
อย่างไร 
 การจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือ          
และทวีปอเมริกาใต้  
อย่างยั่งยืน           
มีแนวทางอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

๑. การตั้งค าถาม  
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป         

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การแปลความ
ข้อมูล 

๒. การคิด         
เชิงพื้นที่ 

๓. การคิด          
แบบองค์รวม 

๔. การใช้
เทคโนโลย ี

๕. การใช้สถิติ
พื้นฐาน 

วิเคราะห ์ -แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์            
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๘ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.3 ๕. ระบุความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
ที่มีผลต่อการจดัการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

วิกฤตทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ส่งผลกระทบต่อ
ภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก              
การจัดการ
ทรัพยากร         
และสิ่งแวดล้อม
จึงต้องอาศัย
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
ที่มีผลต่อการ
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม          
มีในรูปแบบใดบ้าง 
อย่างไร  

- - - ระบ ุ -แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

ม.4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะหป์ฏิสมัพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพกับ
กิจกรรมของมนุษย์        
ในการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
และเห็นความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์

วิถีการด าเนินชีวิต
ของท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ            
ของโลกเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม            
ทางกายภาพ    
กับกิจกรรม        
ของมนุษย์
นอกจากน้ี      
กระแสโลกาภิวัตน์
ท าให้เกิด          
การเปลีย่นแปลง
สิ่งแวดล้อม           
ทางกายภาพ       
และวิถี             

 สิ่งแวดล้อม       
ทางกายภาพส่งผล
ต่อกิจกรรมของ
มนุษย์ในประเทศ
ไทยและภูมภิาค
ต่างๆ ของโลก
อย่างไร  
 กิจกรรมของ
มนุษย์ก่อให้เกิด
การเปลีย่นแปลง
สิ่งแวดล้อม       
ทางกายภาพ       
ในประเทศไทย
และภมูิภาคต่างๆ 
ของโลกอย่างไร 
 กระแสโลกา 
ภิวัตน์ท าให ้          
เกิดการ

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

๑. การตั้งค าถาม   
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป           

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การแปลความ
ข้อมูล 

๒. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๓. การคิด           
เชิงพื้นที่ 

๔. การคิด       
แบบองค์รวม 

-วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง..... 
กับ.... 
 
-เห็น
ความส าคญั 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์        
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๔๙ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.4-6 การด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม         
ทางกายภาพ         
และวิถีการด าเนิน
ชีวิตอย่างไร 
 สิ่งแวดล้อม           
มีความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิต
ของมนุษย์อย่างไร 

 ๒. วิเคราะหส์ถานการณ์ 
สาเหตุและผลกระทบ            
ของการเปลี่ยนแปลง          
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและ             
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม         
ของมนุษย์       
เป็นสาเหตุส าคัญ              
ที่ท าให้เกิด        
การเปลีย่นแปลง
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     
ของประเทศไทย
และภมูิภาคต่างๆ 
ของโลก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบ        
ทั้งในระดับ 
ประเทศ  
ภูมิภาค และโลก  

 การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 
ความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาความหลาก 
หลายทางชีวภาพ
และภยัพิบัติมี
สาเหตุมาจากอะไร 
และมผีลกระทบ
อย่างไร  
 การด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์  
ก่อให้เกิด
สถานการณ์         
และการ
เปลี่ยนแปลง         
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งไร 
 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผลฯ 
๓. การตัดสินใจ

อย่างเป็นระบบ 

๑. การตั้งค าถาม 
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป        

เพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความ

ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร ์

๓. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ 

๔. การคิด          
เชิงพื้นที่ 

๕. การคิด        
แบบองค์รวม 

-วิเคราะห์
สาเหต ุ
 
-วิเคราะห์
ผลกระทบ 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์         
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๕๐ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.4-6 3. ระบุมาตรการป้องกัน

และแก้ไขปญัหา 
กฎหมายและนโยบาย
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บทบาท
ขององค์การที่เกี่ยวข้อง 
และการประสานความ
ร่วมมือท้ังในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

การแก้ไข
สถานการณ์  
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต้อง
อาศัยการบังคับ
ใช้กฎหมาย  
การก าหนด
นโยบาย และ
ความร่วมมือ          
ทั้งในและ
ระหว่างประเทศ  
 

 มาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา/ กฎหมาย
และนโยบาย           
ด้านทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม              
มีอะไรบ้าง 
 การประสาน
ความร่วมมือ           
ขององค์กร          
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม           
ทั้งในประเทศ 
และระหว่าง
ประเทศ              
มีบทบาทอย่างไร 

๑. ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย ์

๒. การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร ์

๓. การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
ตามนัย 

- ๑. การคิด               
เชิงพื้นที่ 

๒. การคิด            
แบบองค์รวม 

-ระบ ุ -แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิเคราะห์แนวทาง         
และมสี่วนร่วม          
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม            
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนต้อง
อาศัยความ
ร่วมมือ                
จากทุกภาคส่วน 
และการมี              

 แนวทาง          
ในการจัดการ
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม          
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน           
มีอย่างไรบ้าง 
 นักเรียน              
มีส่วนร่วมในการ

- ๑. การตั้งค าถาม   
เชิงภูมิศาสตร ์

๒. การรวบรวม
ข้อมูล 

๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์

ข้อมูล 
๕. การสรุป              

เพื่อตอบค าถาม 

๓. การแปลความ
ข้อมูล         
ทางภูมิศาสตร ์

๔. การใช้เทคนิค
และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์

๕. การคิด              
เชิงพื้นที่ 

๖. การคิด            
แบบองค์รวม 

-วิเคราะห ์
 
-มีส่วนร่วม 

-แบบทดสอบ
เขียนตอบ 
-เกณฑ์               
การให้คะแนน 
-แบบทดสอบ
เลือกตอบ 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๕๑ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด มโนทัศน์ส าคัญ ค าถามส าคัญ 
Geo literacy การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ ค าส าคัญ 
เครื่องมือวัด

และประเมินผล 
ม.4-6 ส่วนร่วมของ            

ทุกคนในฐานะ
สมาชิกของ
พลเมืองโลก   

จัดการทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม            
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้
อย่างไร 
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แนวทางการวัดและประเมินผลการรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ 

 ในการวัดและประเมินการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ ความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ ผู้สอนต้องท าความเข้าใจความหมาย       
ของความสามารถ กระบวนการ และทักษะทางภูมิศาสตร์อย่างถ่องแท้ รวมถึงศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ           
รู้เรื่องภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากอภิธานศัพท์ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนอนุกรมวิธานของทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องแสดง 
ทักษะ ความสามารถโดยด าเนินการตามกระบวนการในการปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานจากการปฏิบัติงานนั้น 
ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผู้สอนต้องด าเนินการเพื่อการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ คือ การก าหนดงาน
และสถานการณ์ให้ผู้รับการปฏิบัติ  ประเด็นส าคัญคือ การวางแผนว่าจะใช้สถานการณ์ใดในการประเมิน              
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงทักษะ ความสามารถที่ต้องการวัดออกมาได้ชัดเจนที่สุด โดยสิ่งส าคัญ
ที่ผู้สอนควรค านึงถึง คือ ผู้สอนต้องได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด รูปแบบของงานส าหรับประเมิน
ทักษะการปฏิบัติมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 งานส าหรับประเมินอย่างสั้น มักจะใช้ในการประเมินความรอบรู้ในหลักการพ้ืนฐาน 
กระบวนการ ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะการคิดในเรื่องต่างๆ โดยทั่วไปงาน               
ในรูปแบบนี้ใช้เวลาไม่นาน งานส าหรับประเมินอย่างสั้นอาจเป็นค าถามปลายเปิด (Open-End Tasks) หรือ
แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ก็ได้ งานในรูปแบบนี้นิยมใช้กับการประเมินผู้เรียนรายบุคคล 

 รูปแบบที่ 2 งานที่เป็นเหตุการณ์ สามารถวัดความสามารถของผู้ เรียนได้อย่างกว้างขวาง เช่ น              
ความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทักษะการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทักษะการแก้ปัญหา งานที่เป็นเหตุการณ์สามารถสะท้อนถึงทักษะและระดับ
ความสามารถในการน าความรู้ ทักษะ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ งานรูปแบบนี้ ใช้เวลาในการประเมิน             
นานกว่าในรูปแบบแรก งานในรูปแบบทีสองนี้ อาจจะเป็นการประเมินการเขียน การประเมินกระบวนการ
ท างานทางภูมิศาสตร์ต่างๆ หรืองานการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ 

 รูปแบบที่ 3 งานส าหรับประเมินระยะยาว เป็นงานที่มีลักษะเป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลายประการ 
และใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากกว่างาน 2 รูปแบบแรก โดยในช่วงแรกหรือช่วงต้นภาคการศึกษา                 
ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะ ความสามารถ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ ที่ซับซ้อน 
งานรูปแบบที่สามนี้มักเป็นโครงการระยะยาว เช่น โครงการวิจัยต่างๆ โครงงานทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้           
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว ผู้ประเมินหรือครูผู้สอนให้ผู้เรียนจัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงาน             
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต่อสาธารณะต่อไป 
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ตารางแสดงตัวอย่างการก าหนดงานหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการประเมินการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ 

การรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ งานที่ใช้ในการประเมิน 

ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

แผนผังมโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์           
ของระบบธรรมชาติและระบบมนุษย์ 

การใช้เทคนิค และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

 

ให้ผู้เรียนไปส ารวจสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์            
เพ่ือสร้างแผนผังชุมชนจากข้อมูลจริงที่ส ารวจได้ พิจารณาประเภทแผนที่ 
สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล             
และให้เหตุผล  

 สิ่งที่ส าคัญอีกประการที่ต้องค านึงถึงในขั้นตอนนี้คือ จ านวนงาน หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
กล่าวคือ ผู้เรียนอาจปฏิบัติงานที่วัดในด้านเดียวกันหลายงานได้ในระดับคุณภาพที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น คะแนนที่
ได้จากการปฏิบัติงานเพียงครั้งเดียวหรืองานเดียวอาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีของทักษะที่ต้องการวัด ดังนั้น ผู้สอน
ควรก าหนดให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานมากกว่า 1 งาน เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยเครื่องมือที่วัดและ
ประเมินทักษะการปฏิบัติมีหลากหลายเครื่องมือ แต่ในเอกสารฉบับนี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะเครื่องมือที่ไม่ใช้การ
ทดสอบ ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

 มีลักษณะเป็นระดับที่แสดงลักษณะหรือความส าเร็จของการปฏิบัติงานหรือผลงานของทักษะ                   
ที่ประเมิน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจะมีค าอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะที่สะท้อนถึงทักษะประเมินในแต่ละ
ระดับการประเมินก ากับไว้ ตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่าง เหมาะส าหรับการประเมินการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ 
ที่มรีายละเอียดค่อนข้างมากหรือซับซ้อน ประกอบด้วย 6  ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  ศึกษาและท าความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการประเมิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายและองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีต้องการวัด 

2. ก าหนดข้อรายการประเมินให้ชัดเจน  ซึ่งอาจเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติหรือพฤติกรรมย่อยในการ
ปฏิบัติ 

3. เรียงล าดับข้อรายการประเมิน โดยเรียงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติหรือพฤติกรรมย่อยที่จะประเมิน
ตามล าดับเกิดข้ึนจริงเมื่อผู้เรียนปฏิบัติ 

4. เขียนช่องรายการประเมินให้เป็นไปตามจ านวนระดับผลประเมินที่ต้องการ เช่น 4 ระดับ 
5. ก าหนดค าบ่งชี้ระดับ หรือคะแนนในแต่ละระดับที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 4 
6. ระบุชื่อแบบประเมินค่าตามทักษะการปฏิบัติที่ต้องการประเมิน 
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ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินความสามารถทางภูมิศาสตร์ 

ความสามารถ 
ทางภูมิศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

ความเข้าใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 

อธิบายปัจจัยและผล
ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ของระบบธรรมชาติ
และระบบมนุษย์ 

อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างระบบของ
ธรรมชาติและระบบ
มนุษย์ 

อธิบายระบบของ
ธรรมชาติและ
ระบบของมนุษย์
แต่แยกส่วนกัน 

อธิบายระบบของ
ธรรมชาติหรือระบบ
ของมนุษย์ได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

การใช้เหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ 

แสดงข้อกล่าวอ้าง 

หรือสนับสนุน             
ข้อกล่าวอ้าง ข้อ
โต้แย้งที่ต่างออกไป
เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับภูมิศาสตร์ได้  
และสามารถให้
เหตุผลเสริม                
เพ่ือท าให้ข้อโต้แย้ง              
ที่ต่างออกไปมีความ
น่าเชื่อถือ 

- แสดงข้อกล่าวอ้าง 
หรือสนับสนุน          
ข้อกล่าวอ้าง          
และข้อโต้แย้งที่
ต่างออกไป
เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับภูมิศาสตร์ 

 

แสดงข้อกล่าวอ้าง
และเหตุผล
สนับสนุนข้อกล่าว
อ้างเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหา          
ที่เก่ียวเนื่องกับ
ภูมิศาสตร์ 

อธิบายสิ่งต่าง              
ที่พบเห็นรอบตัว            
ด้วยการให้ข้อมูล
สนับสนุนที่เกี่ยวเนื่อง
กับภูมิศาสตร์ 

การตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ 

ระบุประเด็นการ
ตัดสินใจ แล้ว
น าไปสู่การออกแบบ
ทางเลือกเพ่ือใช้             
ในการตัดสินใจได้
มากกว่า 2 
ทางเลือก และ
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีมีความ
เป็นไปได้             
ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็น          
การตัดสินใจ แล้ว
น าไปสู่การออกแบบ
ทางเลือกเพ่ือใช้           
ในการตัดสินใจได้
เพียง 2 ทางเลือก 
และตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีมีความ
เป็นไปได้           
ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็น          
การตัดสินใจ         
แล้วน าไปสู่การ
ออกแบบทางเลือก
เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจได้เพียง  
1 ทางเลือก และ
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีมีความ
เป็นไปได้             
ในทางปฏิบัติ 

ระบุประเด็น            
การตัดสินใจได้            
แต่ทางเลือกท่ีตัดสินใจ
เป็นไปไม่ได้เลย 
ในทางปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๕๕ 
 

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
เร่ือง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

สาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                             เวลา ๓  ชั่วโมง    

  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ส 5.2 ป.๓/๖ มีส่วนรว่มในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept)  

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน 
 

ค าถามส าคัญ (Big Question) 
 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างไร 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสามารถก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางที่ก าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางที่ก าหนดด้วยความเต็มใจ 
 
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
๑. ความเข้าใจระบบธรรมชาติ 
และมนุษย์ 
๒. การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 

- ๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ 
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
3. มีจิตสาธารณะ 

  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๕๖ 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ชั่วโมงที่ ๑ 

๑. ครูแจกบัตรค าแสดงสถานภาพของคนในชุมชนให้นักเรียนทุกคน ๆ ละ 1 ใบ เช่น 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

๒. ให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม โดยแบ่งพ้ืนที่วงกลมเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนสีน้ าเงิน (ส่วนที่ได้ประโยชน์)  
ส่วนสีแดง (ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางลบ)  

๓. ครูน านักเรียนเล่นเกม “อะไร.....กับฉัน” โดยก าหนดเงื่อนไขว่าให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นบุคคล 
ตามบัตรค า เมื่อครูอ่านข้อความจบแล้ว ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความว่าตนเองได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ หรือ
ไม่ได้ทั้งประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์ จากข้อความดังกล่าว 

- ถ้าคิดว่าตนเองได้ประโยชน์ให้เดินไปอยู่ในส่วนสีน้ าเงิน 
- ถ้าคิดว่าตนเองเสียประโยชน์ให้เดินไปอยู่ในส่วนสีแดง 
- ถ้าคิดว่าตนเองไม่ได้ทั้งประโยชน์และเสียประโยชน์ให้ยืนอยูท่ี่เดิม 
 

ตัวอย่างข้อความ 

 
 
 
 
 

๔. ครสูุ่มถามเหตุผลนักเรียนที่เลือกยืนในส่วนต่าง ๆ เมื่ออ่านข้อความจบในแต่ละบัตร เช่น 
- ตัวเองได้ประโยชน์อย่างไรกับการทิ้งขยะตรงไหนก็ได้ จากการถมคลองเป็นถนน ฯลฯ 
- ท าไมถึงคิดว่าตัวเองเสียประโยชน์จากการถมคลองเป็นถนน ทิ้งขยะตรงไหนก็ได้ ฯลฯ 
- ท าไมคิดว่าตนไม่ได้ประโยชน์หรือไมเ่สียประโยชน์ (ไม่เกี่ยวกับตนเอง) จากการถมคลองเป็น 

ถนน,ทิ้งขยะตรงไหนก็ได้ ฯลฯ) 
ครูสรุปว่า ทุกคนในชุมชนต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งนั้น ทั้งที่ได้ประโยชน์และเสีย 

ประโยชน์ สิ่งแวดล้อมบางอย่าง มนุษย์ท าให้เกิดขึ้นและส่งผลเสียกับคนในชุมชน เช่น การทิ้งขยะไม่ถูกที่ การก าจัดขยะ
ไม่ถูกวิธี รวมทั้งการเพ่ิมปริมาณขยะ ล้วนส่งผลลบมาถึงคนในชุมชนทั้งสิ้น 
 

กรรมกร,รับจ้าง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน นกัการภารโรง ครู 

แมบ้่าน แม ่พอ่ 

ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั 

นายก อบต. นกัเรียน นายกเทศมนตรี 

ต ารวจ บรุุษไปรษณีย์ ทหาร 

ต้นไม้เยอะช่วยกรองอากาศ น า้ประปาสะอาดปราศจากกลิน่ 

ต้องปลกูบ้านหา่งจากถนน แมน่ า้ไมน้่อยกวา่ ๑๐ เมตร ทิง้ขยะตรงไหนก็ได้ 

ถมคลองเป็นถนน ขอถงุพลาสตกิใสข่องจากแมค้่าทกุครัง้ 

เกษตรกร พอ่ค้า 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๕๗ 
 

ชั่วโมงที่ ๒ – ๓ 
๑. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนเดินทางจากบ้านไปตลาด โรงเรียน หรือไปในที่ต่างๆในชุมชน นักเรียน

สังเกตเห็นสภาพชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง  ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น   
๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3 - 5 คน ร่วมกันบอกถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองอาศัยอยู่ว่า             

เป็นอย่างไร (มีกลิ่นขยะ  ต้นไม้รกรุงรัง  ล าคลองตื้นเขินมีขยะลอย  บ้านเรือนแออัด  มีกลิ่นควันรถ  เสียงดัง  มีป่าไม้   
มีทุ่งนา  แม่น้ าใส่สะอาด) โดยเขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ  (หมายเหตุ นักเรียนอาจเขียนแสดงเป็นแผนผังชุมชน หรือ
เขียนแสดงเป็นข้อ ๆ ก็ได้) 

๓. ให้แต่ละกลุ่มเลือกประเด็นที่เขียนมา กลุ่มละ 1 ประเด็น แล้วช่วยกันคิดว่า “นักเรียนจะมี 
ส่วนร่วมในการเข้าไปจัดการกับเรื่องนั้นได้อย่างไรบ้าง และคิดว่ามีใครบ้างที่ต้องเข้าไปจัดการ”(การจัดการขยะในชุมชน 
การรักษาแม่น้ าให้ใสสะอาดอยู่อย่างนี้) โดยอาจท าเป็นแผนผังความคิด วาดภาพลงในกระดาษบรู๊ฟ หรือ แสดงบทบาท
สมมุต ิ

๔. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
๕. ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนต่อว่าหากจะปฏิบัติตามที่นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางมา 

จะท าเมื่อไหร่ ที่ไหน ท าอย่างไร (ประสานกับใคร วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ฯลฯ) 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑. บัตรค าแสดงสถานภาพของคนในชุมชน 
๒. พ้ืนที่วงกลมเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนสีน้ าเงิน (ส่วนที่ได้ประโยชน์) ส่วนสีแดง (ส่วนที่ได้รับผลกระทบทางลบ) 
๓. บัตรข้อความ เกม “อะไร.....กับฉัน” 
๔. กระดาษบรู๊ฟ  
๕. ปากกาเคมี 
๖. สีไม้ 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

รายการวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 
๑. การก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

๑. ตรวจสอบแนวทางใน
การปฏิบัติตนที่นักเรียน
เขียน 

๑. แบบตรวจสอบผลงาน
การเขียน 

๑. ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติได้เหมาะสม             
ตามวัยและงาน 

๒. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน             
ตามแนวทางที่ก าหนด 

๒. สังเกตการปฏิบัติจริง ๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติ 

๒. ปฏิบัติตามแนวทาง           
ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

๓. นักเรียนปฏิบัติตน 
ตามแนวทางที่ก าหนด
ด้วยความเต็มใจ 

๓. สังเกตการปฏิบัติจริง ๓. แบบสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติ 

๓. ปฏิบัติตามแนวทาง             
ที่ก าหนดด้วยตนเอง 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๕๘ 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
................................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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............................................................................................................................. ................................................. 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๕๙ 
  

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                             เวลา ๑ - ๒ ชั่วโมง 
  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน   

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ส ๕ .๑ ป .๖/๒ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย                   
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ส ๕ .๒ ป .๖/๓ น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้ เห็นผลจากการรักษาและท าลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 
 

มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept)  
  ทุกคนมีส่วนในการรักษาและการท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนในประเทศไทยจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
 

ค าถามส าคัญ (Big Question) 
1. ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง 
2. แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทยมีอะไรบ้าง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถบอกผลจากการรักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยได้ 
2. นักเรียนสามารถน าเสนอตัวอย่างแนวทาง ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทยได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติได้ 
4. นักเรียนสามารถบอกวิธีเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ 

 

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 
ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

๑. ความเข้าใจระบบธรรมชาติ 
และมนุษย์ 
๒. การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
๓. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 
 

๑. การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์  
๒. การรวบรวมข้อมูล 
๓. การจัดการข้อมูล  
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
๕. การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

๑. การสังเกต 
๒. การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 
๓. การใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
๔. การคิดแบบองค์รวม 
๕. การคิดเชิงพ้ืนที่ 
๖. การใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ 

๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งม่ันในการท างาน 
๓. มีจิตสาธารณะ 
 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. ครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เก่ียวกับการท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ท าลายป่า 
ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า  มลพิษทางอากาศ เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิ
ทัศน์นั้นว่า “วีดิทัศน์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร” (การท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

2. ครูซักถามนักเรียนว่า 
 “การกระท าของมนุษย์ที่เป็นการท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง”  

(การตัดไม้ท าลายป่า  ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า  มลพิษทางอากาศ) 

“ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมี 
อะไรบ้าง”(น้ าท่วม  ดินโคลนถล่ม  ภาวะโลกร้อน) 

3. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ คน ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกคละความสามารถกัน 
ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับผลของการท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือภัยพิบัติต่างๆ  

ในประเทศไทย ที่นักเรียนสนใจจากหนังสือพิมพ์  
 4. ใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ ๑ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 

 เมื่อนักเรียนได้หัวข้อเกี่ยวกับผลของการท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือภัยพิบัติต่างๆ  
ในประเทศไทย ที่นักเรียนสนใจแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งประเด็นค าถามเพ่ือหาค าตอบ เช่น  
ค าถามชวนคิด - เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อะไร (เช่น น ้ำท่วม, ดินโคลนถล่ม, ภำวะโลกร้อน, น ้ำป่ำไหล
หลำก, ไฟป่ำ, โรคระบำด, กำรรั่วไหลของสำรเคมี)   

- เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน (จังหวัด ภูมิภำค)  
  - เหตุการณ์นี้มีสาเหตุเกิดจากอะไร (เช่น กำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำ กำรจัดกำรขยะและสิ่งปฏิกูล) 
ค าถามหลัก  - พ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร (ลักษณะภูมิประเทศโดยสังเกต
จำกแผนที่ แหล่งชุมชน แหล่งอุตสำหกรรม) 
  - เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นนั้นอย่างไร (เช่น บ้ำนเรือนและข้ำวของพัง
เสียหำย เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ เกิดปัญหำในกำรประกอบอำชีพหรือกำรด้ำรงชีวิต) 
  - นักเรียนจะมีวิธีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอย่างไร   

- นักเรียนมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เพ่ือไม่ให้ 
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
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ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมข้อมูล 
 ให้นักเรียนสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ข่าว ห้องสมุด ต าราเรียน 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ และจดบันทึกข้อมูลตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดการข้อมูล 
 นักเรียนจัดระเบียบข้อมูลที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามประเด็นค าถามที่
ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
 น าข้อมูลมาพิจารณาวิเคราะห์หาค าตอบตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑  จากนั้นครู
แจกกระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคมี และสี  ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(หัวข้อในกำรเขียนผังมโนทัศน์ เช่น หัวข้อที่นักเรียนสนใจ ลักษณะทำงกำยภำพของพื นที่ สำเหตุ ผลกระทบ 
วิธีกำรเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  แนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ฯลฯ) 
 

ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปเพื่อตอบค าถาม 
 นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์  โดยใช้ค าถามกระตุ้นความคิด 
ค าถามชวนคิด  - การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของใคร 

- นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

ค าถามหลัก   - ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับภัยพิบัติในประเทศไทยอย่างไร 
- นักเรียนจะมีวิธีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างไร  
- นักเรียนมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการท าลายทรัยากรและสิ่งแวดล้อม 

- https://www.youtube.com/watch?v=YFyDtVp477w 
- https://www.youtube.com/watch?v=SAoEZbYzO0w 
- https://www.youtube.com/watch?v=WLP5NLFRxYY 

2. หนังสือพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับผลของการท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือภัยพิบัติต่างๆ               
ในประเทศไทย 

3. ห้องสมุด ต าราเรียน อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
4. กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคมี และสี 
5. ผังมโนทัศน์ที่นักเรียนสร้างขึ้น 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 

๑. นักเรียนสามารถบอก
ผลจากการรักษาและ
ท าลายสิ่งแวดล้อม             
ในประเทศไทย 

๑. ตรวจผลงานของ
นักเรียน 
๒. ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
๓. สังเกตพฤติกรรม           
การท างานรายบุคคล 
๔. สังเกตพฤติกรรม           
การท างานรายกลุ่ม 
 
 

๑. แบบบันทึกการ
ประเมินผลงานนักเรียน 
๒. แบบประเมิน             
การน าเสนอผลงาน 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานรายบุคคล 
๔. แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานรายกลุ่ม 
 
 

๑. การตรวจผลงาน    
ผ่านร้อยละ 60 
๒. การน าเสนอผลงาน 
ผ่านร้อยละ 60 
๓. สังเกตพฤติกรรม          
การท างานรายบุคคล 
ผ่านร้อยละ 60 
๔. สังเกตพฤติกรรม          
การท างานรายกลุ่ม   
ผ่านร้อยละ 60 
 

๒. นักเรียนสามารถ
น าเสนอตัวอย่างแนวทาง 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในประเทศ
ไทยได้ 
๓. นักเรียนสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะ             
ทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมได้ 
๔. นักเรียนสามารถบอก
วิธีเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติได้ 
 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง รอบรู้ พร้อมรับภัยพิบัติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                              เวลา 2 คาบ 100 นาที
    

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
               มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ส 5.1 ม.1/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
               มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
               ส 5.2 ม.1/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม             
ในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน 
 
มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept)  

- ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติ
ที่แตกต่างกัน 

- การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย  จะช่วยท าให้มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

 
ค าถามส าคัญ (Big Question) 

1. สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีอะไรบ้าง 
2. การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและ

โอเชียเนียอย่างยั่งยืนมีแนวทางอย่างไรบ้าง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ ที่เกิดขึ้นในบริเวณ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ พ้ืนที่ กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ 
 3. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือให้ตนเองปลอดภัยจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว ภูเขา
ไฟปะทุได ้
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การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 
ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

1. ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 
2. การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
3. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 
 

1. การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 
3. การใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
4. การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้) 
 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
 1. ครกูล่าวทักทายนักเรียน พร้อมทบทวนความรู้เดิมจากคาบท่ีแล้ว 
 2. ครเูปิดวีดิทัศน์เรื่อง “แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น” ความยาวประมาณ 3 นาที พร้อมให้นักเรียนตอบ
ค าถามดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิงภาพข่าว  :  https://www.youtube.com/watch?v=avuLhc5_x10 
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- จากการดูวีดิทัศน์เรื่อง “แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น” ข่าวที่น าเสนอนั้นนักเรียนคิดว่าได้ข้อมูลมาจาก
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล (1. การวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวใช้
เครื่องมือที่เรียกว่า ไซส์โมกราฟ (seismographs) 2. แผนที่) 

- นักเรียนคิดว่าหลังการเกิดแผ่นดินไหวมีความเสียหายอะไรเกิดข้ึนบ้าง (ทรัพย์สินเสียหาย อาคาร
บ้านเรือนถล่ม ผู้คนเสียชีวิตจากการติดอยู่ใต้ซากอาคารที่เสียหาย เกิดคลื่นสึนามิ ฯลฯ) 

3. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย และออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 
สุ่มนักเรียนออกมาเขียนบนกระดานหน้าชั้นเรียน อย่างน้อย 5 ภัยพิบัติ 

4. ครสูรุปค าตอบพร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (ข้อมูลที่น าเสนอในวีดิทัศน์นั้นเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว และข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยพิบัตินั้นได้มาจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์)  
 
 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
 5. จากตัวอย่างทีน่ักเรียนเขียนบนกระดาน ครสูุ่มถามนักเรียน 2-3 คนถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟปะทุ จากนั้นครอูธิบายให้สมบูรณ์  

(-การเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรกเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ 
การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการท าเหมืองแร่ ส่วนสาเหตุที่สองเป็น
สาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว โดยเป็นการเกิดตามธรรมชาติเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 

-การเกิดภูเขาไฟปะทุมีสาเหตุมาจากการสะสมของความร้อนอย่างมากบริเวณพ้ืนที่นั้น ท าให้มีแมกมา 
ไอน้ า และแก๊ส สะสมตัวอยู่มากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความดัน ความร้อนสูง เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะปะทุและ
ระเบิดออกมา )  
 6. คร ูแสดงแผนที่กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย พร้อมกับให้นักเรียนใช้
เครื่องมือสื่อสาร (คอมพิวเตอร์  แทบเล็ต  สมาร์ทโฟน) เพ่ือสืบค้นข้อมูล สถิติของการเกิดแผ่นดินไหวและ
ภูเขาไฟปะทุในบริเวณทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย จากนั้นท ากิจกรรม “ปักหมุดพ้ืนที่ภัย
พิบัติ” โดยให้นักเรียนปักหมุดบริเวณท่ีเคยเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุลงบนแผนที่กายภาพของทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิงภาพ  :  https://sites.google.com/site/somyoschamnongsooth/wicha-s22104-
prawatisastr/thi-tang-laea-sphaph-phumisastr-thi-mi-phl-tx-phathnakar-khxng-thwip-
xeseiy/thwup-xeseiy 
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อ้างอิงภาพ  :  http://53010512034so.blogspot.com/ 
 
 7. ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงบริเวณท่ีเกิดเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดว่าบริเวณใด
เกิดข้ึนบ่อยครั้ง เพ่ือน าไปสู่การอธิบายถึงบริเวณริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก หรือที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ 
(Ring of Fire)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิงภาพ  :  https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_of_Fire 
 

8. ครกู าหนดสถานการณ์ภัยพิบัติใกล้ตัว เช่น น้ าท่วม พายุฤดูร้อน ไฟป่า ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ว่าถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นั้น จะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติดังกล่าว 
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 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษา ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิด
ภัยพิบัติขึ้นโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ข้อมูลศูนย์ภัยพิบัติ  แนวทางในการลด
ความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ (Disaster Edu. ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ) โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร (คอมพิวเตอร์  แทบเล็ต  สมาร์ทโฟน) หรือเข้าเว็บไซต์ศูนย์
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ http://www.ndwc.go.th/web/e-book.htm  
 
 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 10. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน 5 กลุ่ม ท ากิจกรรม “เผชิญหน้าภัยพิบัติ” โดยแต่ละกลุ่มได้รับสถานการณ์
ดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์ท่ี 1 ติช่าเดินแฟชั่นโชว์บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้ากลางกรุงไทเป ในขณะ 
นั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหว ติช่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว 

สถานการณ์ท่ี 2 นพพรนั่งประชุมกับลูกค้าอยู่บนตึกส านักงานชั้น 30 ใจกลางกรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น ในขณะนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหว นพพรควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์
ดังกล่าว 

สถานการณ์ท่ี 3 นพดลไปแข่งขันรักบี้ท่ีสนามกีฬาแห่งชาติ ประเทศนิวซีแลนด์ ในขณะนั้น 
เกิดเหตุแผ่นดินไหว นพดลควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว 

สถานการณ์ท่ี 4 มาเรียก าลังด านาอยู่ในที่นาขั้นบันไดของเธอบนเกาะลูซอน ประเทศ 
ฟิลิปปินส์ ในขณะนั้นเกิดเหตุภูเขาไฟปะทุ มาเรียควรจะปฏิบัติตนอย่างไร  จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์
ดังกล่าว 

สถานการณ์ท่ี 5 อีซาสตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้กับภูเขาไฟเมราปี บนเกาะชวา ประเทศ 
อินโดนีเซีย ในเวลาต่อมา เกิดเหตุภูเขาไฟปะทุ อีซาสควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์
ดังกล่าว 
  ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือให้ปลอดภัยจาก
สถานการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันแยกตัวออกจากกลุ่มเดิม และไปรวมกลุ่มใหม่ 
โดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกของกลุ่มใหม่นั้นจะต้องมาจากทั้ง 5 สถานการณ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสิ่งที่ได้
อภิปรายมาจากกลุ่มสถานการณ์ของตนเอง แล้วบันทึกลงในใบงาน เรื่อง รู้รอดปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขา
ไฟปะท ุ
 
 ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป ถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว และภูเขาไฟปะทุ ความ
เสียหายที่เกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากภัยพิบัติดังกล่าว   
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สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
-   วีดีทัศน์เรื่อง “แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น” 
-   แผนที่กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
-   แอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ข้อมูลศูนย์ภัยพิบัติ แนวทางในการลดความเสียหายอันเกิด

จากภัยพิบัติ (Disaster Edu. ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ) 

-   เว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  http://www.ndwc.go.th/web/e-book.htm  
-   ใบงาน เรื่อง รู้รอดปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ 

ความรู้ (K) 
 ส า เห ตุ ข อ งก า ร เกิ ด ภั ย พิ บั ติ

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ 
 แนวทางการปฏิ บั ติ ตน เพ่ื อ ให้

ตน เอ งป ลอดภั ยจ ากภั ย พิ บั ติ
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ 

- ถาม - ตอบ 
- การท ากิจกรรม 
 

- ข้อค าถามและแบบบันทึกค าตอบ 
- แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม หรือเกณฑ์
การให้คะแนน (rubric) 
- ใบงาน “รู้รอดปลอดภัยจากแผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟปะท”ุ 
 

สมรรถนะส าคัญ (P)  
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

- ถาม - ตอบ 
- การท ากิจกรรม 
 

- ข้อค าถามและแบบบันทึกค าตอบ 
- ใบงาน “รู้รอดปลอดภัยจากแผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟปะท”ุ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
 

- ถาม - ตอบ 
- การสังเกตพฤติกรรม 

- ข้อค าถามและแบบบันทึกค าตอบ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๖๙ 
 

ใบงาน เรื่อง รู้รอดปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ 
 
 
กิจกรรมที่  1 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนระบุสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุลงในตารางด้านล่าง 
 

สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๗๐ 
 

กิจกรรมที่  2 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว 

 
สถานการณ์ที่ 1 ติช่าเดินแฟชั่นโชว์บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้ากลางกรุงไทเป ในขณะนั้นเกิดเหตุ
แผ่นดินไหว ติช่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว 
 
 

อ้างอิงภาพ  :  
http://blog.asianinny.com/fashion
-and-decor/taipei-in-style-2013/ 

 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๗๑ 
 

 
สถานการณ์ที่ 2  นพพรนั่งประชุมกับลูกค้าอยู่บนตึกส านักงานชั้น 30 ใจกลางกรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น 
ในขณะนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหว นพพรควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว 
 
 

อ้างอิงภาพ  :  
http://blog.asianinny.com/fashion
-and-decor/taipei-in-style-2013/ 

 
 
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  :   
 
 
 
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๗๒ 
 

 
       สถานการณ์ท่ี 3 นพดลไปแข่งขันรักบี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ประเทศนิวซีแลนด์ ในขณะนั้น 
       เกิดเหตุแผ่นดินไหว นพดลควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว 

 
 

อ้างอิงภาพ  :  
https://i.ytimg.com/vi/f2B0EviQD
B0/maxresdefault.jpg 

 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๗๓ 
 

 
 
สถานการณ์ที่ 4 มาเรียก าลังด านาอยู่ในที่นาขั้นบันไดของเธอบนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ในขณะนั้นเกิด
เหตุภูเขาไฟปะทุ มาเรียควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว 
 

อ้างอิงภาพ  :  
http://aseannotes.blogspot.c
om/2014/08/3.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๗๔ 
 

 
สถานการณ์ที่ 5 อีซาสตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้กับ ภูเขาไฟเมราปี บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย               
ในเวลาต่อมา เกิดเหตุภูเขาไฟปะทุ อีซาสควรจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว 

 
อ้างอิงภาพ  :  
http://www.indonesia-
tourism.com/yogyakarta/ima
ges/merapi.jpg 
 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๗๕ 
 

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ 

สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6                                   เวลา  ๓  ชั่วโมง 
   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
               มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
               ส 5.2  ม.4-6/1  วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์     
ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

มโนทัศน์ส าคัญ (Key Concept)  
 วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางภายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์  นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัฒน์ยังท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและวิถีการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

ค าถามส าคัญ (Big Question) 
1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการก าหนดกิจกรรมของมนุษย์ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ

ของโลกอย่างไรบ้าง   
2. กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในประเทศไทยและ

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างไรบ้าง   
3. กระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและวิถีการด าเนินชีวิต

อย่างไร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ได้ 
 2.  นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ใน
ชุมชนของนักเรียนได้ 
 3.  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 
1. ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 
2. การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
3. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 

1. การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ 
3. การใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๗๖ 
 

 4. การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ 
5. การคิดแบบองค์รวม 
6. การใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 
1. ครูน าภาพต่างๆ ต่อไปนี้มาให้นักเรียนพิจารณา  ได้แก่ 

 
 ภาพของการตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
 ภาพการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 ภาพประเพณีบั้งไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาพการด ารงชีวิตของชนเผ่าเบดูอิน 
 ภาพระบบโพลเดอร์ในประเทศเนเธอแลนด์ 

 
๒.  จากนั้นครูตั้งค าถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน  โดยมีแนวค าถาม ดังนี้  จากภาพที่นักเรียนเห็น

เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร  ภาพที่เห็นสะท้อนถึงการปรับตัวระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร  ครูสรุป
ค าตอบพร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน  

๓.  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกประมาณ ๕ กลุ่ม โดยให้ตั้งค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพบริเวณรอบชุมชนของนักเรียนหรือของโรงเรียน 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 ๔.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปส ารวจชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน  เพ่ือดูว่าชุมชนรอบ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างไร  ซ่ึงแต่ละกลุ่มท่ี
ส ารวจนั้น ต้องวางแผนร่วมกันว่าแต่ละกลุ่มจะไปส ารวจบริเวณใดเพ่ือไม่ให้ซ้ ากัน  โดยครูแจกแบบบันทึกการ
ส ารวจชุมชนให้นักเรียน เพ่ือบันทึกการส ารวจลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๗๗ 
 

การจัดการข้อมูล 
 ๕.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียง  จัดแบ่งประเภทของ
ข้อมูล  เพ่ือเตรียมน าเสนอในรูปแบบของสถานีการเรียนรู้ 
  
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

๖.  ครูให้นักเรียนน าข้อมูลที่จัดเรียบเรียงแล้วมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนว่ามีลักษณะอย่างไร  จัดท าเป็นสื่อที่สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ 

๗.  ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดสถานีการเรียนรู้  แล้วเดินเวียนในแต่ละสถานีการเรียนรู้  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนกับกิจกรรมของมนุษย์ 
 ๘.  ครูน าอภิปรายในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพในชุมชนที่ไปส ารวจ  เช่น  เพราะเหตุใดบริเวณพ้ืนที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าจึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น  เพราะเหตุใดบริเวณสถานีรถไฟจึงมีร้านค้าขายของเป็นจ านวนมาก  เพราะเหตุใดร้านค้าที่จ าหน่าย
สินค้าคล้ายๆกันจึงตั้งอยู่ในบริเวณละแวกเดียวกัน  เพราะเหตุใดจึงมีการสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นบริเวณตลาด
สด 

๙.  ครูเชื่อมโยงค าถามที่กระตุ้นการคิดก่อนหน้านี้   เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชนท้องถิ่นที่นักเรียนได้ลงส ารวจ  

๑๐.  ครกู าหนดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  โดยให้นักเรียนเลือกเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ที่ครูก าหนดมา
ให้  ระหว่างนี้ครูให้เวลาแก่นักเรียนในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือการตัดสินใจของนักเรียน โดย
ผ่านทางเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่กายภาพ ลูกโลก หรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ประกอบการ
ตัดสินใจ   

๑๑.  เมื่อนักเรียนได้เลือกลงไปอยู่ในพ้ืนที่นั้นแล้ว  ครใูห้นักเรียนที่เลือกอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันมา
รวมกลุ่มกันแล้ววาดรูปความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในพ้ืนที่ที่เลือกลง
ไปในกระดาษแผ่นใหญ่  เพ่ือสะท้อนความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ให้ชัดเจน
พร้อมทั้งระบุสาเหตุในการเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณพ้ืนที่นั้นด้วย   โดยตัวอย่างของลักษณะทางกายภาพที่ครู
ก าหนด  มดีังนี้ 

 
 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าคงคา ในประเทศอินเดีย 
 บริเวณที่ราบที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟบารูจารี ในประเทศอินโดนีเซีย 
 บริเวณท่ีราบลุ่มปากแม่น้ าไนล์  ในประเทศอียิปต์ 
 บริเวณท่ีราบไซบีเรีย  ในประเทศรัสเซีย 
 บริเวณทุ่งหญ้าสะวันนา  เคนยา 
 บริเวณท่ีราบสูงทิเบต  ในประเทศจีน 
 บริเวณเทือกเขาแอนดีส  ในประเทศเปรู 
 บริเวณทะเลทรายโมฮาวี  ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 บริเวณหมู่เกาะฟิจิ  ในมหาสมุทรแปซิฟิก 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๗๘ 
 

การสรุปเพื่อตอบค าถาม 
 ๑๑.  นักเรียนน าผลงานของแต่ละกลุ่มติดตามมุมห้อง   แล้วครูน าอภิปรายถึงสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละท้องที่  โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีนักเรียนเลือกเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากที่สุด  
ให้นักเรียนที่เลือกตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั้นเป็นคนน าเสนอเหตุผลที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่นั้น  และกิจกรรมของ
มนุษย์ในพ้ืนที่ 

๑๒.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย ์อันน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ล้วนแต่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณนั้น 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 ภาพกิจกรรมของมนุษย์ในบริเวณต่างๆ 
 แบบบันทึกการส ารวจชุมชน 
 แผนที่กายภาพ 
 ลูกโลก 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ 

ความรู้ (K) 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมทาง

กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ 
 ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

การด ารงชีวิตของมนุษย์ 

- ถาม - ตอบ 
- การท ากิจกรรม 
 

- ข้อค าถามและแบบบันทึก 
- แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมหรือเกณฑ์
การให้คะแนน (rubric) 
- แบบบันทึกการส ารวจชุมชน 
 

สมรรถนะส าคัญ (P)  
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

- การท ากิจกรรม 
 

- แบบบันทึกการส ารวจชุมชน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
 

- การสังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๗๙ 
 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๘๐ 
 

บันทึกการส ารวจชุมชน 
 
 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนส ารวจชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนและบันทึกข้อมูลลงในตารางด้านล่าง 
 

 
ลักษณะของพ้ืนที่ 

 

 
กิจกรรมของมนุษย์ที่พบ 

 

 
ภาพประกอบ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๘๑ 
 

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง สายน ้ากับการสลักเสลาภูมิทัศน์ 

สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6                        เวลา 2 - 3 ชั่วโมง 

มาตรฐาน/ตัวชี วัด 
  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส 5.1  ม.4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
  ส 5.1  ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ             
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
  ส 5.1  ม.4-6/3 ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มโนทัศน์ส้าคัญ (Key Concept)  
          การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่งผลต่อภูมิประเทศ  

ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แตกต่างกั น              
ทั้งในด้านประเภท ความถี่ และความรุนแรงของปัญหา 
  การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์จะช่วยให้สามารถ                
น าภูมิสารสนเทศท่ีได้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค้าถามส้าคัญ (Big Question) 

1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่งผลต่อภูมิประเทศอย่างไร 
2. ลักษณะทางกายภาพส่งผลให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคต่างๆ 

ของโลกแตกต่างกันอย่างไร 
3. การอ่านแผนที่ และการแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียมมีหลักการ

อย่างไร และจะน าภูมิสารสนเทศท่ีได้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกท่ีเกิดจากการกระท าโดยธารน้ าไหลได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 
ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ 

1. ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
และมนุษย์ 
2. การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
3. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 
 

1. การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

1. การสังเกต 
2. การแปลความข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์ 
3. การใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์ 
4. การคิดเชิงพื้นที ่
5. การใช้เทคโนโลย ี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส้าคัญ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส้าคัญ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
 
ขั นตอนการจัดกิจกรรม 

1. ครสูาธิตการไหลของน้ าจากท่ีสูงสู่ที่ราบโดยใช้การราดน้ าให้เหมือนฝนตกลงบนกองดิน หรือผ้ายาง
ที่ปูให้กองนูนขึ้นเหมือนเป็นภูเขาสูง จากนั้นครูตั้งค าถามชวนคิดว่า การไหลของน้ ามีลักษณะอย่างไร เพราะ
เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น 

2. ครูอธิบายเปรียบเทียบกับการไหลของน้ าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าตั้งแต่ต้นน้ าไปยังปลายน้ า เพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจถึงธรรมชาติของแม่น้ า ว่าการไหลของน้ าในบริเวณต้นน้ าจะมีการไหลแรงและเชี่ยว มีการกัด
เซาะด้านลึกมากกว่าด้านข้าง และไหลอยู่ในเขตหุบเขา เมื่อน้ าหลายสายไหลมารวมกันก็จะกลายเป็นน้ าจาก
สายเล็กจนเป็นสายใหญ่ แม่น้ าใดที่ไหลบนที่ราบจะมีลักษณะที่คดเคี้ยว การกัดเซาะด้านข้างจะมีมากกว่า 
ด้านลึก   

3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม จากนั้นแจกบัตรค าและภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศแต่ละ
ประเภทที่เกิดจากการกระท าของธารน้ าไหล ดังนี้ 

หุบเขาตัววี หรือแคนยอน  น ้าตกและแก่ง 
กุมภลักษณ์    เนินตะกอนรูปพัด 
ที่ราบน้าท่วมถึง   ทะเลสาบรูปแอก 
ลานตะพักล้าน ้า   ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น ้า 

ขั นการตั งค้าถามเชิงภูมิศาสตร์ 

4. จากนั้นครูให้นักเรียนตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์จากภาพ โดยค าถามนั้นต้องน ามาสู่การหาค าตอบถึง
ความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ  จากนั้นครูร่วมกันสรุปค าถามของนักเรียนออกเป็นประเด็นค าถามหลัก
ดังนี้ 

4.1 ภูมิประเทศดังกล่าวมีกระบวนการเกิดอย่างไร 
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4.2 ภูมิประเทศดังกล่าวพบบริเวณใดของแม่น้ า/ธารน้ าไหล เพราะเหตุใดถึงพบบริเวณนั้น 
4.3 มนุษย์ใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่ได้รับอย่างไรบ้าง 

 
ขั นการรวบรวมข้อมูล 

5. ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบค าถามเชิงภูมิศาสตร์ที่ร่วมกันก าหนดขึ้น และหารูปถ่าย
ทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมท่ีแสดงถึงการใช้ประโยชน์ของภูมิประเทศท่ีได้รับ  

 
ขั นการจัดการข้อมูล 

6. นักเรียนน าข้อมูลที่ได้บันทึกลงในโปสเตอร์ ดังนี้ 
6.1 ให้นักเรียนวาดภาพลงกรอบสี่เหลี่ยมจ านวน 3 ภาพ โดยให้เห็นล าดับการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพตามล าดับ พร้อมเขียนค าอธิบายประกอบใต้ภาพ 
ตัวอย่างการตอบ 

 

 

 

 

 
 
 
 

6.2 ติดภาพรูปถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียมที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์ของภูมิประเทศ
ทีไ่ด้รับ พร้อมระบุต าแหน่งที่พบและเขียนอธิบายเหตุผลประกอบ 
 

ขั นการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศที่ได้รับ ว่าหากพิจารณาในประเทศไทยและในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก เราจะพบภูมิประเทศดังกล่าวที่ใดบ้าง โดยครูให้นักเรียนระบุต าแหน่งในแผนที่โลกและแผนที่
ประเทศไทย  

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในภูมิประเทศแบบ
ต่างๆ พร้อมระบุเหตุผล และเขียนค าตอบลงในใบงานของกลุ่ม 

ตัวอย่างค าตอบ ที่ราบน้ าท่วมถึง และทะเลสาบรูปแอก : อุทกภัย 
  ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า  : แม่น้ าตื้นเขิน 
  หุบเขาตัววี     : ดินถล่ม น้ าป่าไหลหลาก 

 

 

แม่น ้ำโค้งตวัด น ้ำไหลจะท้ำ

ให้เกิดกำรกัดเซำะและพัด

พำตะกอนมำทับถมดังภำพ 

ต่อมำแม่น ้ำได้กัดเซำะจน

เช่ือมส่วนโค้งแม่น ้ำอีกฝั่ง 

จ น ท้ ำ ให้ แ ม่ น ้ ำ เป ลี่ ย น

เส้นทำง 

แม่น้ำได้พัดพำตะกอนมำ

ทับถมจนท้ำให้ส่วนโค้งเดิม

ของน ้ำขำดจำกกันจนเป็น

ทะเลสำบดังภำพ เอก
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ขั นการสรุปเพื่อตอบค้าถาม 

9. ครวูาดรูปแผนที่ลุ่มน้ าแสดงการไหลของแม่น้ าจากเขตต้นน้ า กลางน้ า สู่ปลายน้ า จากนั้นให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนตามค าถามเชิงภูมิศาสตร์ จากนั้นให้ติดโปสเตอร์ของกลุ่มลงบนแผนที่ พร้อม
โยงลูกศรแสดงต าแหน่งที่พบลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ในขณะที่ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนบันทึกค าตอบของเพ่ือนลงในใบงานรายบุคคล 
โดยเติมค าตอบชื่อภูมิประเทศ ลักษณะการเกิด และระบุประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าเป็นการ
เพ่ิมระดับ (การทับถม) หรือการลดระดับ (การกัดเซาะ)  

 
ต้าแหน่ง ชื่อภูมิประเทศ ประเภทกระบวนการจัดระดับ ลักษณะการเกิด 
  

  เพ่ิมระดับ    ลดระดับ 
 

  
  เพ่ิมระดับ    ลดระดับ 

 

  
  เพ่ิมระดับ    ลดระดับ 

 

 
11.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการกระท าของแม่น้ าหรือธารน้ าไหลที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ และปัญหากายภาพหรือภัยพิบัติที่เกิดข้ึน 
 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
-   กองดิน หรือ ผ้ายาง 
-   น้ า 
-   แผนที่กายภาพประเทศไทย และโลก 
-   รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 
-   ใบงานรายกลุ่ม เรื่อง สายน้ ากับการสลักเสลาภูมิทัศน์ 
-   ใบงานรายบุคคล เรื่อง สายน้ ากับการสลักเสลาภูมิทัศน์ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
  
 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
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(ตัวอย่างโปสเตอร์) 
ชื่อภูมิประเทศ __________________________________________________________ 
กระบวนการเกิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้าอธิบาย 
_______________________    ________________________    _______________________ 
_______________________    ________________________    _______________________ 
_______________________    ________________________    _______________________ 
_______________________    ________________________    _______________________ 
_______________________    ________________________    _______________________ 
_______________________    ________________________    _______________________ 
 
ภาพแสดงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหากายภาพ/ภัยพิบัติที่พบ _____________________________________________________ 
 

วาดภาพ วาดภาพ วาดภาพ 

ติดภาพ 
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ชื่อ_________________________นามสกุล_________________________ชั น_____เลขที_่____ 
 

ใบงาน เรื่อง สายน ้ากับการสลักเสลาภูมิทัศน์ 
ค้าสั่ง จากการน้าเสนอหน้าชั น ให้นักเรียนสรุปค้าตอบลงในตารางให้ถูกต้อง 
ต้าแหน่ง
ตามล้าดับ 

ชื่อภูมิประเทศ ประเภทกระบวน 
การจัดระดับ 

ลักษณะการเกิด ปัญหากายภาพ/ 
ภัยพิบัติที่พบ 

1 
 

  เพ่ิมระดับ 
  ลดระดับ 

  

2 
 

  เพ่ิมระดับ 
  ลดระดับ 

  

3 
 

  เพ่ิมระดับ 
  ลดระดับ 

  

4 
 

  เพ่ิมระดับ 
  ลดระดับ 

  

5 
 

  เพ่ิมระดับ 
  ลดระดับ 

  

6 
 

  เพ่ิมระดับ 
  ลดระดับ 

  

7 
 

  เพ่ิมระดับ 
  ลดระดับ 

  

8 
 

  เพ่ิมระดับ 
  ลดระดับ 
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เอกสารอ้างอิง 
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อภิธานศัพท ์
 
ก 

ค า ค าอธิบาย 
การคิดเชิงพ้ืนที่ 
(spatial thinking) 

การระบุ การวิเคราะห์ และการท าความเข้าใจ ที่ตั้ง ขนาด แบบรูป และ
แนวโน้มของความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์กับเวลา ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ปรากฏการณ์ และประเด็นต่างๆ ทางภูมิศาสตร์   

การจัดการทรัพยากร 
(resource management) 

การน าสิ่งต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีพ
ของมนุษย์ ด้วยการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด 
และการสงวนเพ่ือให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถให้ผลได้อย่างยาวนาน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(environmental 
management) 

การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เช่น การป้องกันมลพิษทางน้ าด้วยการไม่ทิ้งขยะ
และสิ่งปฏิกูลลงในน้ า  และการบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งหรือปล่อยลงในแหล่งน้ า
สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การตั้งถ่ินฐาน (settlement) การเข้าไปตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ไม่เคยมีผู้ใดอาศัยอยู่ก่อน  
 

การขยายเขตเมือง 
กระบวนการกลายเป็นเมือง 
(urbanization)3 

การที่สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
สาเหตุส าคัญ คือ (๑) ผู้คนย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น 
(๒) มีการขยายเขตพ้ืนที่ที่เรียกว่าเป็นเขตเมืองออกไป (๓) นิยามของค าว่า
เมืองเปลี่ยนไปจนครอบคลุมพ้ืนที่และประชากรมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
(physical change) 

การที่โครงสร้าง รูปร่าง และลักษณะของสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและ           
ที่มนุษย์สร้างขึ้นแตกต่างไปจากเดิม   การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม          
ท างธรรมชาติ  เช่ น  แม่ น้ า เป ลี่ ย นท างเดิ น  ดิ น ถล่ ม  แผ่ น ดิ น ท รุ ด               
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การแผ้วถางที่ดิน               
เพ่ือใช้เพาะปลูก การขยายถนน   

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change) 

การเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศในระยะยาว เป็ นผลมาจาก
ปรากฏการณ์โลกร้อนและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  ปริมาณน้้ าฝน ความถี่และ             
ความรุนแรงของการเกิดพายุ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าทะเล และ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศโลก 

การบริโภคอย่างรับผิดชอบ  
(responsible consumption) 

การบริโภคสิ่งที่มีความจ้าเปนตอชีวิต โดยบริโภคอยางพอดี พอมี พอกิน 
พอใจ ในสิ่ งที่ มีและไดรับ  มีการค้านึ งถึ งทั้ งในวันนี้ และวันหนาและ                 
ด้าเนินชีวิตอยางมีสติอยูในทางสายกลาง โดยอาศัยความเพียร ความรอบรู

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
  

อย
ู่ระห

ว่า
งดํ
าเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     90 

 

ค า ค าอธิบาย 
รอบคอบ ความระมัดระวัง รู จักการประเมินและวิเคราะหสถานการณ์ 
เพ่ือคนหาขอจ้ากัดที่ตนมี และน้ามาใชประกอบการตัดสินใจในการเลือก
รูปแบบการบริโภคที่กอใหเกิดความสมดุลระหวางความสุขในการด้าเนินชีวิต
ที่สามารถพ่ึงตนเองไดกับทรัพยากรที่มีจ้ากัดในโลกนี้ รวมถึงมีการแบงปน             
ใหกับสังคมรอบขาง และมีความเอ้ืออาทรตอระบบนิเวศ 

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 
(geo-literacy) 

ความสามารถในการใช้ความเข้าใจและการให้ เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
(geographic reasoning)  เพ่ือการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
ในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนในอนาคต  โดยอาศัยความรู้ที่ส าคัญ             
3 ประการ ได้แก่  1 ) การเข้าใจปฏิสัมพันธ์  ( interaction) ของระบบ
ธรรมชาติและระบบมนุษย์  2) การเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ในแต่ละ
สถานที่  ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน ( interconnection)  และ 3) การ
เข้าใจความหมายโดยนัย (implication) ระหว่างความรู้เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์
กับการเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งต่าง ๆ  

3 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.  ๒๕๕๗. 
 
ข 

ค า ค าอธิบาย 
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
(geographic data) 

รายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพ้ืนโลกหรือใกล้พ้ืนโลก ซึ่งอธิบายได้ด้วย
ต าแหน่ง หรือที่ตั้ง (location) ที่สามารถอ้างอิงกับพ้ืนโลก และรายละเอียด
อันเป็นลักษณะประจ า (attribute) เช่น โรงเรียนตั้งอยู่ ณ ต าแหน่งค่าพิกัด 
๑๕ องศาเหนือ ๑๐๑ องศาตะวันออกในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และมี
รายละเอียดที่ เป็นลักษณะประจ า เช่น ชื่อโรงเรียน จ านวนครู จ านวน
นักเรียน 

 
ค 

ค า ค าอธิบาย 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
(geographic tools) 
 

อุปกรณ์ที่ช่วยให้ทราบต าแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต  ความสัมพันธ์ของข้อมูล             
ได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  และทันสมัยอยู่เสมอ  สามารถจัดเก็บหรือเรียกใช้
ได้อย่างเป็นระบบ  เป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง  การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
การวางแผนการใช้ที่ดินและผังเมือง  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีหลายประเภท  
ได้แก่   

 ประเภทใช้ข้อมูล  เช่น  แผนที่   ลูกโลก  ภาพถ่ายทางอากาศ              
ภาพจากดาวเทียม 
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 ประเภทเครื่องมือ  เช่น  เทอร์โมมิเตอร์  เข็มทิศ  เทปวัดระยะ   
 ประเภทจัดเก็บและเรียกใช้  เช่น  การรับรู้จากระยะไกล (RS)  

ระบบการก าหนดต าแหน่ งบนโลก (GPS)  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

ค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 
(geographic question) 

ข้อสงสัยที่ เกี่ยวข้องกับ “ที่ตั้ง” (location) เช่น อะไรตั้งอยู่ที่ ใด เหตุใด              
จึงไปตั้งอยู่ในที่นั้นๆ และที่ตั้งนั้นๆ มีความส าคัญอย่างไร เช่น ไร่นาอยู่ที่ใด 
เหตุใดจึงท าไร่ท านาในบริเวณนั้น มีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใดบ้างที่ท าให้บริเวณ
ดังกล่าวเหมาะสมแก่การท าไร่ หรือท านา แทนที่จะท าอุตสาหกรรม หรือใช้
ประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ   การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์จะช่วยให้ผู้ถามมีทักษะ
ในการให้เหตุผลเชิงภูมิศาสตร์ (geographic reasoning) ได้ดีขึ้น สามารถ
ระบุประเด็นและปัญหาเชิงภูมิศาสตร์ ตลอดจนสามารถพัฒนาค าถามวิจัย
ใหม่ๆ และตั้งสมมติฐานเชิงภูมิศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
กระบวนการให้ได้มาซึ่งค าตอบเชิงภูมิศาสตร์เริ่มที่ผู้เรียนจะต้องตั้งค าถาม            
เชิงภูมิศาสตร์ แล้วเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบค าถามเชิงภูมิศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ 

 
ช 

ค า ค าอธิบาย 
ชีวภาค (biosphere) 
 

ส่วนของผิวโลกและบริเวณใกล้เคียงผิวโลกรวมทั้งชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นที่อยู่
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 
 

 
ท  

ค า ค าอธิบาย 
ทรัพยากร 
(resource) 

สิ่งทั้งปวงอันมีค่าเทียบได้กับทรัพย์ เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติ2 

(natural resource)  
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น บรรยากาศ ดิน น้ า ปาาไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ปาา แร่ ธาตุ พลังงาน และก าลัง
แรงงานมนุษย์  

2พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘. น. ๒๙๗ 
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ธ 
ค า ค าอธิบาย 

ธรณีภาค 
(lithosphere)  

ส่วนของโลกที่เป็นของแข็งหุ้มห่ออยู่ชั้นนอกสุดของโลก  มีความหมายถึง  
(1) ส่วนของโลกที่ประกอบด้วยหินและดิน  ซึ่งแตกต่างไปจากอุทกภาค  
บรรยากาศภาค  และชีวภาค  (2) ชั้นนอกสุดของโลกที่มีการแบ่งตามสมบัติ
ทางภายภาพ (physical property) เป็นชั้นที่เย็นและแข็งอยู่เหนือชั้นธรณี
ภาคชั้นกลาง (asthenosphere)  ซึ่งร้อนและมีสภาพพลาสติก  หากเทียบกับ
โครงสร้างของโลกซึ่งแบ่งตามส่วนผสมของแร่ที่ เป็นองค์ประกอบชั้นนี้  
รวมทั้งชั้นเปลือกโลกทั้งหมด  แนวแบ่งเขตโมโอโรวิชิก  และชั้นบาง ๆ ของ
แมนเทิล (mantle) มีความหนารวมทั้งสิ้นระหว่าง 40-80 กิโลเมตร 

 
บ 

ค า ค าอธิบาย 
บรรยากาศ2 
(atmosphere) 

อากาศท่ีหุ้มห่อโลก  

2พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘. น. ๓๕๑ 
 
ป 

ค า ค าอธิบาย 
ปฏิสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
(spatial interaction) 

การกระท าระหว่างกันในพ้ืนที่ อาทิ การเดินทางติดต่อ การเคลื่อนย้ายและ
การขนส่งสิ่งต่างๆ ระหว่างสถานที่  สิ่งที่เคลื่อนย้ายอาจเป็นความรู้ ความคิด 
ข่าวสาร พลังงาน สินค้า หรือประชากรก็ได้ 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
(geographic factor)  

ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในพ้ืนที่หนึ่ง  เช่น  ภูมิอากาศ  การกระจาย
ของพืชพรรณและสัตว์ปาา  ชนิดดิน  ลักษณะภูมิประเทศ  ที่ส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ภายในพ้ืนที่นั้น  ทั้งนี้ กิจกรรมทางพ้ืนที่ของมนุษย์และ
ลักษณะเฉพาะของมนุษย์ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ เช่น พฤติกรรม ความเชื่อ เศรษฐกิจ  
ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  รายได้  อายุที่คาดเมื่อแรกเกิด  ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ / หรือปัจจัยที่ไม่ใช่ภูมิศาสตร์ในระดับ             
ที่แตกต่างกันไป 

ปัญหาทางกายภาพ 
(physical problem)  

การเปลี่ยนแปลงสภาพของพ้ืนผิวโลก  โดยมีตัวกระท าจากกระบวนการ            
ทางธรรมชาติและมนุษย์  ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ หรือ
ทันทีทันใด   ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม  และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชิวตและทรัพย์สิน  เช่น  ภัยธรรมชาติ  ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอกาศ  และปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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ผ 
ค า ค าอธิบาย 

แผนที่1 
(map) 

สื่อรูปแบบหนี่งที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยการย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนขนาด
ต่างๆ และเส้นโครงแผนที่แบบต่างๆ ให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ แผนที่แบ่งเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) แผนที่อ้างอิง (general reference map) เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ชุด และ 
(2) แผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map) เช่น แผนที่ประชากร แผนที่ยุทธศาสตร์ 

แผนที่ภูมิ
ประเทศ1 
(topographic 
map) 

แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นผิวโลก เช่น ภูมิลักษณ์ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเอง            ตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น ตามปกติมักเป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่ 

แผนที่เฉพาะ
เรื่อง1 
(thematic 
map) 

แผนที่ที่แสดงเรื่องราวที่เป็นประเด็นเฉพาะอย่าง หรือเป็นแผนที่แสดงข้อมูล             เชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

1พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์  ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2549  
 
ภ 

ค า ค าอธิบาย 
ภูมิศาสตร์ (geography) วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่เชื่อมระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์      นัก

ภูมิศาสตร์ศึกษาลักษณะของพ้ืนผิวโลกและผลที่มีต่อมนุษย์  โดยเน้นที่ตั้งและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทาง
กายภาพ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยใช้เทคนิคทางภูมิศาสตร์ช่วยในการศึกษา 
สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุการเกิดปรากฎการณ์ทางพ้ืนที่ หรือสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาเมื่อก าหนดลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ/หรือทางสังคมให้กับพ้ืนที่นั้นๆ 

ภัยพิบัติ (disaster) 4 ในทางสากล หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชน
หรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผล
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่า
ความสามารถของชุมชนหรือสังคมท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

4กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2557. หนังสือค าศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก             
ภัยพิบัติ. กรุงเทพฯ: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 
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ร 
ค า ค าอธิบาย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
(จีไอเอส) (geographic 
information system [GIS]) 

เครื่องมือที่ท างานด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ และ   
แสดงภาพข้อมูลภูมิศาสตร์บนแผนที่ จีไอเอสเชื่อมโยงต าแหน่งภูมิศาสตร์ บน
พ้ืนโลกเข้ากับข้อมูลลักษณะประจ าของต าแหน่งนั้นๆ  เช่น  เชื่อมโยงต าแหน่ง
ของโรงเรียนเข้ากับข้อมูลชื่อโรงเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียนของโรงเรียน
นั้นๆ  เชื่อมโยงต าแหน่งแนวเส้นถนนเข้ากับข้อมูลชื่อถนน ประเภทถนน จ านวน
ช่องทาง ปริมาณรถ ของถนนนั้นๆ เชื่อมโยงต าแหน่งเส้นรอบรูปพ้ืนที่จังหวัดกับ
ข้อมูลชื่อจังหวัด จ านวนประชากรแต่ละช่วงอายุ สัดส่วนคนจนของจังหวัดนั้นๆ 
การเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะท าให้ผู้ใช้เครื่องมือนี้สามารถมองเห็นแบบรูปของข้อมูล 
เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงแนวโน้มของข้อมูล  เช่น  การแทน
ต าแหน่งโรงเรียนด้วยสัญลักษณ์วงกลมที่มีขนาดตามจ านวนนักเรียน จะท าให้
เห็นแบบรูปขนาดของโรงเรียนที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ การแทนต าแหน่งเส้นถนน
ด้วยสัญลักษณ์เส้นที่มีระดับสีเข้มอ่อนตามปริมาณยานพาหนะ จะท าให้เห็นแบบ
รูปของการจราจรบนถนน การแทนต าแหน่งพ้ืนที่ของจังหวัดด้วยสัญลักษณ์ที่มี
ระดับสีเข้มอ่อนตามจ านวนผู้สูงอายุ ของเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 5 ปีที่แล้ว และปี
ปัจจุบัน จะท าให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้สูงอายุในจังหวัด
ต่างๆ 
 

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
(จีพีเอส) (global positioning 
system [GPS]) 

ระบบสัญญาณวิทยุในอวกาศของสหรัฐอเมริกาที่ช่วยระบุต าแหน่งบนโลก             
ในรูปแบบสามมิติ (ค่าละติจูด ค่าลองจิจูด และค่าความสูง) ด้วยความแม่นใน
ระดับเมตร และเซนติเมตร และให้ค่าเวลาที่มีความละเอียดระดับนาโนวินาที  
ณ  ทุ กหนแห่ งบนโลก จี พี เอสประกอบด้ วย  3  ส่ วน  คือ  ส่ วนอวกาศ 
ประกอบด้วยดาวเทียมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 24 ดวง โคจรรอบ
โลกทุกๆ 12 ชั่วโมง  ส่วนภาคพ้ืนดิน ประกอบด้วย สถานีเฝ้าสังเกตและดูแล
รักษาดาวเทียม  ส่วนผู้ ใช้  ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณจีพี เอส ซึ่งท าหน้าที่
ประมวลผลสัญญาณจากดาวเทียม และค านวณผลลัพธ์เป็นต าแหน่งและเวลา   
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลายประเทศได้พัฒนาระบบที่สามารถให้ค่าต าแหน่ง
บนพ้ืนโลกด้วยดาวเทียม เช่น กาลิเลโอ (Galileo) พัฒนาโดยสหภาพยุโรป   
โกลนาส (GLONASS) พัฒนาโดยประเทศรัสเซีย  ระบบเหล่านี้มีชื่อเรียกโดยรวม
ว่า ระบบดาวเทียมน าหนบนโลก หรือ จีเอ็นเอสเอส (global navigation 
satellite system [GNSS]) 
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ล 
ค า ค าอธิบาย 

ลักษณะทางกายภาพ 
(physical characteristic)  
 

ลักษณะตามธรรมชาติของสถานที่แห่งหนึ่งๆ ซึ่งประกอบขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แม่น้ า ดิน แร่ธาตุ พืชพรรณ
ธรรมชาติ สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

 
ส 

ค า ค าอธิบาย 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(physical environment) 

สรรพสิ่งที่มองเห็นได้ ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า 
ต้นไม้ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ตึก บ้าน รถยนต์ 

สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
(social environment) 

สรรพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี 
การเมือง กฎหมาย 

 
ห 

ค า ค าอธิบาย 
เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
(geographic reason) 

การแสวงหาค าตอบและการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นในพ้ืนที่ รวมทั้งท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นในเชิงเหตุและผลที่ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์นั้น ทั้งปัจจัยจากภูมิศาสตร์กายภาพและ/หรือภูมิศาสตร์มนุษย์ 

 
อ 

ค า ค าอธิบาย 
อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมโรงงาน1 
(manufacturing industry) 

อุตสาหกรรมแขนงหนึ่งที่เปลี่ยนรูปวัตถุดิบเป็นวัตถุส าเร็จรูป  โดยใช้
เครื่องจักรเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและด าเนินอยู่ตามโรงงาน  ตรงกัน
ข้ามกับอุตสาหกรรมประเภทหัตถศิลป์  ซึ่งใช้แรงงานจากมือเป็นส่วนมาก 

อุทกภาค1 
(hydrosphere)  

ส่วนที่เป็นน้ าทั้งหมดบนพ้ืนผิวโลกที่นอกเหนือไปจากส่วนที่เป็นของแข็งของ
เปลือกโลกและส่วนบรรยากาศท่ีหุ้มห่อ 

1พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2549 
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ฉบับร่าง ห้ามอ ้างอิง 

 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๙๖ 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

  

๑.  นายการุณ  สกุลประดษิฐ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๒.  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.  นางสุกัญญา  งามบรรจง ที่ปรึกษาดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. 

ผู้รับผิดชอบ   

๑.  นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สวก. สพฐ. 

๒.  นางสาวประภาพรรณ  แม้นสมทุร นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๓.  นางณัฐา เพชรธน ู นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
 
คณะท ำงำนเตรียมงำนและประมวลผลกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นกำรปรับปรุงหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอนสำระภูมิศำสตร์  
คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
ระหว่ำงวันที่ ๗ - ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕60  ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหำนคร 
๑.  นางวนัเพ็ญ  สุทธากาศ ข้าราชการบ านาญ 

๒.  นายวบิูลย์ศักดิ ์พระภูจ านงค ์ ข้าราชการบ านาญ 

๓.  นางเครือชุล ี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 

๔.  นางสาวสมลักษณ ์วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูม ิเขต 3 

๕.  นายบุญยฤทธิ ์ปิยะศรี ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูม ิเขต 3 

๖.  นายปฏิพัทธ ์ มั่นช านาญ ครู โรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม สพม.เขต 7 

๗.  นายปานมนัฎ  เหล่าจันทร ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.เขต 16 

๘.  นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้   
ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๙.  นางมัทนา มรรคผล นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๐.  นางสาวชยพร กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๑.  นางสาวประภาพรรณ  แม้นสมทุร นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๒.  นางณัฐา เพชรธน ู นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๓.  นางสาวกิตยาภรณ์  ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๔.  นายวชิระ  ชัยสุนทร นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๕.  นางสาวโสภ ี ศิริกุล นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๖.  นายอิทธชิัย ไชยสวน นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๗.  นายพฒุิพงษ ์ เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๑๘.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานชิ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
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ฉบับร่าง ห้ามอ ้างอิง 

 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๙๗ 
 

คณะท ำงำนประชุมเชงิปฏิบตัิกำรทบทวนและพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสำระภูมิศำสตร ์
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
คร้ังที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 14 – 18 มีนำคม ๒๕60  ณ  โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหำนคร 
1.  นางสุกัญญา  งามบรรจง ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
2.  รศ.ผ่องศร ี  จั่นห้าว ประธานสาขาภูมิศาสตร์  มูลนิธสิ่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอปุถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟา้กัลยาณิวฒันา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) 

3.  นายสพุจน์  วฒุิโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
4.  รศ.กุลยา  วิวิตเสว ี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5.  ผศ.ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน ์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6.  ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  ปั้นบ ารุงกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
7.  ผศ.ดร.อรรถพล  อนันตวรสกุล ภาควิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
8.  ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
9.  ดร.กัลยา  เทียนวงศ ์ ภาควิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10.  ดร.ชูเดช  โลศิร ิ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
11.  นายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.  นายบัณฑิต  ชนะชัย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 31  
13.  นายบุญยฤทธิ์  ปยิะศรี ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
14.  นายกนก  จนัทรา ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผ่ายมัธยม 
15.  นายน าโชค  อุ่นเวียง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 
16.  นายปริญญา  ประเทศ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั สพม. เขต 1 
17.  นายณัฏฐเมธร์  ดุลคณิต ครู โรงเรียนราชวินิต มธัยม สพม. เขต 1 
18.  นายวรวฒุิ  อาจเดช ครู โรงเรียนราชวินิต มธัยม สพม. เขต 1 
19.  นายพรพรรษ  อัมพรพฤติ ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 
20.  นางฉัฐรส  พฒันารมย ์ ครู โรงเรียนเทพลีลา  สพม. เขต 2 
21.  นายปฏิพัทธ์  มั่นช านาญ ครู โรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม สพม. เขต 7  
22.  นางสาวพชัราวรรณ  เจริญพันธุ์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9  
23.  นายทวชิ  ลักษณส์งา่ ครู โรงเรียนราชินบีูรณะ สพม. เขต 9  
24.  นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้   

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
25.  นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
26.  นายเฉลิมชยั  พันธ์เลิศ ผู้อ านวยการกลุ่มสถาบนัสงัคมศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
27.  นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
28.  นางณัฐา  เพชรธน ู นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
29.  นางสาวกิตยาภรณ์  ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๓๐.  นายอิทธชิัย ไชยสวน นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๓๑.  นายพฒุิพงษ ์ เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๓๒.  นางศรินทร  ตั้งหลักชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๓๓.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานชิ เจ้าหน้าที่ธุรการ   ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
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ฉบับร่าง ห้ามอ ้างอิง 

 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๙๘ 
 

คณะท ำงำนประชุมเชงิปฏิบตัิกำรทบทวนและพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสำระภูมิศำสตร์ 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมส ำหรับชั้นประถมศึกษำและชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระหว่ำงวันที่ ๒8 มีนำคม – 1 เมษำยน ๒๕60  ณ  โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหำนคร 
๑.  รศ.ผ่องศรี   จั่นห้าว ประธานสาขาภูมิศาสตร์  มูลนิธสิ่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอปุถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มลูนิธิ สอวน.) 

๒.  รศ.กุลยา  วิวิตเสว ี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๓.  ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  ปั้นบ ารุงกิจ สาขาวชิาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๔.  ผศ.ดร.อรรถพล  อนันตวรสกุล สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๕.  ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๖.  นายชูเดช  โลศิริ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๗.  นายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘.  นางแววนภา  กาญจนาวด ี ครู โรงเรียนพญาไท สพป.กทม. 
๙.  นางกาญจนาพร  สังขรัตน ์ ครู โรงเรียนราชวินิต สพป.กทม. 
๑๐.  นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู โรงเรียนราชวินิต สพป.กทม. 
๑๑.  นางสาวรัตนาพร  จนัทร์พรหม ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กทม. 
๑๒.  นางสาวจฑุารัตน์  ทับอุดม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ สพป.กทม. 
๑๓.  นายบุญยฤทธิ์  ปยิะศรี ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
๑๔.  นางสาววิภาภรณ์  ดีเส็ง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก 
๑๕.  นางสาวระววีรรณ  ทิพยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
๑๖.  นางสาวกัลยา  ภู่ทอง ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 
๑๗.  นายกนก  จนัทรา ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผ่ายมัธยม 
๑๘.  นายน าโชค  อุ่นเวียง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 
๑๙.  นายปริญญา  ประเทศ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั สพม. เขต 1 
๒๐.  นางสาวมุทติา  จนีอ่ิม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 
๒๑.  นายปฏิพัทธ์  มั่นช านาญ ครู โรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม สพม. เขต 7  
๒๒.  นายทวชิ  ลักษณส์งา่ ครู โรงเรียนราชินบีูรณะ สพม. เขต 9  
๒๓.  นายกัปปิย  เล้าเจริญ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.เขต 9 
๒๔.  นางสาวฐาปณี  วงศ์สวสัดิ์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคม สพม. เขต 12 
๒๕.  นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๒๖.  นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๒๗.  นางณัฐา  เพชรธน ู นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๒๘.  นายอิทธชิัย ไชยสวน นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๒๙.  นายพฒุิพงษ ์ เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๓๐.  นางศรินทร  ตั้งหลักชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๓๑.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานชิ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
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ฉบับร่าง ห้ามอ ้างอิง 

 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๙๙ 
 

คณะท ำงำนพัฒนำคู่มือกำรใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สำระภูมิศำสตร์  
(ฉบบัปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) ในกลุ่มสำระกำรเรียนนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ระหว่ำงวันที่  20 - 22  เมษำยน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์  กรุงเทพมหำนคร 
๑.  รศ.ผ่องศรี  จั่นห้าว ประธานสาขาภูมิศาสตร์  มูลนิธสิ่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันา 

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มลูนิธิ สอวน.) 

๒.  รศ.กุลยา  วิวิตเสว ี ภาควิชาภูมิศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๓.  ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ ภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะอักษรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
๔.  นายชูเดช  โลศิริ ภาควิชาภูมิศาสตร ์ คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๕.  นางเครือชุล ี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์  สพป.เพชรบุรี เขต 1 
๖.  นางวไิลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์  สพม.เขต 33 
๗.  นางแววนภา  กาญจนาวด ี ครู โรงเรียนพญาไท สพป.กทม 
๘.  นางสาวจฑุารัตน ์ ทับอุดม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ สพป.กทม 
๙.  นายบุญยฤทธิ์ ปยิะศรี ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูม ิเขต 3 
๑๐.  นางสาววรลักษณ ์ สุธาเนตร ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต  สพป.ปทุมธาน ีเขต 2 
๑๑.  นางสาวกัลยา  ภู่ทอง ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานชิ)  สพป.ราชบุรี เขต 1 
๑๒.  นายปฏิพัทธ ์ มั่นช านาญ ครู โรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม สพม.เขต 7 
๑๓.  นายกนก จันทรา ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมัธยม 
๑๔.  นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๑๕.  นางสาวประภาพรรณ  แม้นสมทุร นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๑๖.  นางณัฐา เพชรธน ู นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๑๗.  นางสาวกิตยาภรณ์  ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๑๘.  นายอิทธชิัย ไชยสวน นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๑๙.  นายพฒุิพงษ ์ เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๒๐.  นางศรินทร  ตั้งหลักชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
๒๑.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานชิ เจ้าหน้าที่ธุรการ   ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
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ฉบับร่าง ห้ามอ ้างอิง 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)     ๑๐๐ 

คณะท ำงำนพัฒนำคู่มือกำรใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสำระภูมิศำสตร์ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน – 3 พฤษภำคม ๒๕60  ณ  โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหำนคร 
1.  รศ.ผ่องศรี   จั่นห้าว ประธานสาขาภูมิศาสตร์  มูลนิธสิ่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอปุถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟา้กัลยาณิวฒันา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธ ิสอวน.) 

2. ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนทช์ัย กรรมการสาขาภูมิศาสตร์ มูลนธิิ สอวน. 
3. รศ.กุลยา  วิจิตเสว ี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4. ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. นายชูเดช  โลศิริ ภาคภูมิศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. นางวไิลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์  สพม.เขต 33 
7. นางแววนภา  กาญจนาวด ี ครู โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร 
8. นายบุญยฤทธิ์  ปยิะศรี ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  สพป. ชัยภูมิ เขต 3 
9. นางสาวระววีรรณ  ทิพยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจนีบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 
10. นางสาวกัลยา  ภู่ทอง ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานชิ)  สพป.ราชบุรี เขต 1 
11. นายกนก  จนัทรา ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผ่ายมัธยม 
12. นายน าโชค  อุ่นเวียง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 
13. นายปริญญา  ประเทศ ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั สพม. เขต 1 
14. นายปราศรัย  เจตสันติ์ ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 
15. นายอลงกรณ์  อัศวโสวรรณ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สพม.เขต 1 
16. นายกัปปิย เล้าเจริญ ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัในพระราชปูถัมภ์  สพม. เขต 9 
17. นายปฏิพัทธ์  มั่นช านาญ ครู โรงเรียนวังน้ าเยน็วิทยาคม สพม. เขต 7 
18. นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
19. นางสาวโชติมา  หนูพริก นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
20. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
21. นางณัฐา  เพชรธนู นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
22. นายวชิระ  ชัยสุนทร นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
23. นายอิทธชิัย  ไชยสวน นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
24. นายพฒุิพงษ ์ เจริญชาศรี นักวิชาการศึกษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
25. นางศรินทร  ตั้งหลักชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
26. นางสาวปาณิตา  วัฒนพานชิ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
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