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ค าน า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักส ารวจ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี ทั้งหมด 3 ชุด  ดังนี้ 

ชุดที่ 1 เครื่องมือนักส ารวจ 
ชุดที่ 2 ภูมิภาคของฉัน 
ชุดที่ 3 ภูมิศาสตร์สร้างชีวิต 

ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มนี้ เป็นชุดที่ 1 เรื่อง เครื่องมือนักส ารวจ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อ
การสอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ANN Model เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนด โดยนักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าเนื้อหา และการฝึกปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองหรือในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน       
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูผู้สอนให้ค าแนะน าเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาหรือไม่เข้าใจ นักเรียนสามารถตรวจสอบความรู้ ความสามารถ และทดสอบผลการเรียนได้
ด้วยตนเอง

ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยและคณะครูที่ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้อยนักส ารวจ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียนใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น รวมทั้ ง เป็นการสร้างเจตคติที่ดี ใน
การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อีกด้วย

ธัญลดา เทพวารินทร์
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ค าชี้แจงส าหรับครู

ก

1. ครูผู ้สอนเตรียมความพร้อมก่อนท าการสอนโดยการศึกษารายละเอียดให้
เข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ANN Model เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. ครูผู้สอนชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียนให้ผู้เรียนเข้าใจ 
3. คร ูผ ู ้สอนจัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้ตามล  าด ับขั ้นตอนที ่ระบุไว ้ในแผน

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์
4. ก่อนท าการสอนทุกครั้งจะต้องอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าในชั้ นเรียนให้

ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน จึงจะท าให้การจัดกิจกรรมนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ในขณะที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนควรดูแลนักเรียนในขณะท าการสอน

อย่างใกล้ชิด ให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พร้อมทั้งอธิบายข้อสงสัยให้แก่นักเรียนเป็น
รายบุคคล

7. หล ังจากจัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้ครบทุกกิจกรรมแล้วให ้น ักเร ียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน

8. หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดให้ครูผู้สอนท าการสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วท าการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้



ค าชี้แจงส าหรับนกัเรียน

ข

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื ่อง หนูน้อยนักส ารวจ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ANN Model 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 1 เรื่อง เครื่องมือนักส ารวจ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน
2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและตัวอย่างให้เข้าใจ ตามข้ันตอนที่ระบุ
3. นักเรียนอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจก่อนลงมือกิจกรรม
4. นักเรียนท าแบบฝึกทักษะตามล าดับจนครบ หากไม่เข้าใจให้ถามคุณครู
5. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
6. นักเรียนตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน      

แล้วบันทึกผลคะแนนของตนเอง
7. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่ดูเฉลยชุดกิจกรรมการเรียนรู้



สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ป.5/1  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และ
รูปถ่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้านความรู้ (K)

1.1 นักเรียนบอกความหมาย ความส าคัญ ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
1.2 นักเรียนจ าแนกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้
1.3 นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
2.1 นักเรียนอภิปรายสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน
2.2 นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2.3 นักเรียนใช้กระบวนการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 สนใจใฝ่เรียนรู้  
3.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.3 มีความรับผิดชอบ 

4. ด้านสมรรถนะของผู้เรียน (C)
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ค



1. ข้อใดแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์
ก. ต าแหน่งที่ตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
ค. ลองจิจูด 90 องศา ละติจูด 5 องศาเหนือ
ง. วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หนูดีต้องการทราบความสูงต ่าของพ้ืนที่ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย หนูดีควรศึกษา
แผนที่ตามข้อใด

ก. แผนที่รัฐกิจ
ข. แผนที่แสดงแหล่งน ้า
ค. แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัด
ง. แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ

3. ปิติต้องการดูทิศที่แม่นย า ปิติควรเลือกใช้สิ่งใด
ก. เข็มทิศ
ข. ดวงจันทร์
ค. ดวงอาทิตย์
ง. นาฬิกาทราย

ค าชี้แจง นักเรียนท าเครื่องหมาย x ทับตัวอักษร ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียว จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1
เครื่องมือนักส ารวจชุดที่ 1

แบบทดสอบก่อนเรียน
เร่ือง เครื่องมือนักส ารวจ



4. บริเวณที่เส้นขนานละติจูดกับเส้นเมริเดียนตัดกัน โดยจะก าหนดเป็นค่าละติจูด
และค่าลองจิจูด เรียกว่าอะไร

ก. พิกัดภูมิศาสตร์
ข. แนวภูมิศาสตร์
ค. ระนาบภูมิศาสตร์
ง. เส้นทางภูมิศาสตร์

5. ข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม
ก. แผนที่
ข. เข็มทิศ
ค. ภาพถ่าย
ง. ลูกโลกจ าลอง

6. ข้อใดจัดเป็นแผนที่มาตราส่วนเล็ก
ก. แผนที่โลก
ข. แผนที่ชุมชน
ค. แผนที่จังหวัด
ง. แผนที่ประเทศไทย

7. ปัจจุบัน เทคโนโลยีใดเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดความสะดวกในการหาค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์

ก. GMP 
ข. SME
ค. GPS
ง. GSP

8. โอปอต้องเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สิ่งใดที่โอปอ
ไม่ต้องเตรียม

ก. เข็มทิศ
ข. สมุดบันทึก
ค. เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์
ง. ต าราเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

2
เครื่องมือนักส ารวจชุดที่ 1



9. ในประเทศไทยอาศัยดาวเทียมใดเพื่อการศึกษา
ก. ดาวเทียมซีเซ็ท
ข. ดาวเทียมธีออส
ค. ดาวเทียมไทยคม
ง. ดาวเทียมไทยวัฒน์

10. ณิชาต้องการน ารูปถ่ายทางอากาศมาศึกษาเพื่อสร้างแผนที่ ณิชาควรเลือกรูป
ถ่ายทางอากาศชนิดใด เพราะเหตุใด

ก. รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง  เพราะเห็นพื้นที่ได้ชัดเจนที่สุด
ข. รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง  เพราะมีมาตราส่วนในรูปค่อนข้างคงที่
ค. รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง  เพราะเห็นแนวขอบฟ้าหาค่าพิกัดได้ง่าย
ง. รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง  เพราะมีมุมมองของรูปภาพที่หลากหลาย
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ภูมิศาสตร์ (Geography) หมายถึง ความความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับมนุษย์ โดยวิธ ีการพรรณนา อธิบาย และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการผันแปร 
เปลี่ยนแปลงบนพื้นโลกว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรบ้าง

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น ามาใช้
เป็นสื ่อเพื่อการศึกษา การส ารวจ การเก็บรวบรวม การบันทึก การวิเคราะห์ข้อมู ล 
ตลอดจนใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ความส าคัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีความส าคัญต่อการศึกษาโลกและปรากฏการณ์บน

โลกอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้มองเห็นภาพของโลกได้อย่างชัดเจน เนื่องจากโลกมีพื้ นที่
กว้างขวาง ท าให้มีความหลากหลายทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละบริเวณ การท าความเข้าใจจึงต้องใช้เครื่องมือช่วย

การจ าแนกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื ่องมือทางภูมิศาสตร์ สามารถจ าแนกตามหน้าที ่ของการใช ้งานได้            

2 ประเภท ดังนี้
1) เครื่องมือที่เป็นความรู้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี  

ต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เผยแพร่ให้ความรู้ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ อาจอยู่ในรูป
ของตัวหนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ  แบบจ าลอง สื่อดิจิทัล เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ  

ตัวอย่างเครื่องมือ  เช่น  ต าราเรียนภูมิศาสตร์ เว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์ แผนที่ประเภทต่าง ๆ  ลูกโลกจ าลอง ภูมิประเทศจ าลอง รูปถ่ายทางอากาศ 
ภาพจากจานดาวเทียม  เป็นต้น

ใบความรู้ที่ 1
เร่ือง เครื่องมือนักส ารวจ
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2) เครื ่องมือที ่เก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เพื่อส ารวจ ตรวจวัด บันทึก เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ 

ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น สมุดจดบันทึก เข็มทิศ เทปวัดระยะทาง กล้องสามมิติ 
(Stereoscope) เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกหรือ
จีพีเอส (Global Positioning System : GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส 
(Geographic Information System : GIS) ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล (Remote 
Sensing : RS) เป็นต้น

การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีประโยชน์ในด้าน    
การให้ข้อมูลแก่เราในการศึกษาภูมิศาสตร์ การศึกษาได้ดีมีประสิทธิภาพ นอกจากคุณภาพ
ของเครื่องมือแล้วคุณภาพของผู้ใช้เครื่องมือก็มีความส าคัญเช่นกัน ดังนั้นจึงควรทราบถึง
แนวทางการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ดังนี้

1. ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพราะถ้าใช้เครื่องมือที่ด้อยคุณภาพ จะส่งผลให้
ได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น การใช้
ข้อมูลจากเว็บไซต์ ควรเลือกเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานจากหน่วยราชการ องค์กรที ่ดู แล
รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง หรือจากสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับ

2. ใช้เครื ่องมือที ่ทันสมัย ความทันสมัยมิได้หมายความถึงเครื ่องมือที ่ใช้
เทคโนโลยีสูง มีความสลับซับซ้อน หากแต่เป็นเครื่องมือที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

3. ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที ่ได ้จากเครื ่องมือทางภูมิศาสตร์ควรจะต้อง
ตรวจสอบก่อน เพราะอาจมีความคลาดเคลื่อนได้โดยเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ควรตรวจสอบจากหลาย ๆ แห่งเพ่ือน ามาเปรียบ เทียบกัน 

4. ใช้เครื่องมือหลายหลายผสมกัน เนื่องจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แต่ ละ
ประเภทมีข้อจ ากัดในการผลิตและการใช้แตกต่างกัน ควรประยุกต์ใช้เครื ่องมือทาง
ภูมิศาสตร์อย่างหลากหลายเพื่อได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
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ตอบ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์คืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร  (2 คะแนน)

ค าชี้แจง นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง จ านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กิจกรรมที่ 1
เร่ือง เครื่องมือนักส ารวจ
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2. น าชื่อเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปเติมลงในตารางให้ถูกต้อง (8 คะแนน)

เครื่องมือที่เป็นความรู้
ทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

เทปวัดระยะ ลูกโลกจ าลอง ภาพจากดาวเทียม เข็มทิศ

แผนที่ เทอร์โมมิเตอร์ รูปถ่ายทางอากาศ
ระบบก าหนด

ต าแหน่งบนพื้น
โลก GPS
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แป้งและโป้ง อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แป้งอยากไปเที่ยวญี่ปุ่น โป้งอยาก
ไปเที่ยวเกาหลีใต้ ทั้งสองคนปรึกษากันว่า “เราเป็นเด็ก ป.5 บ้านเราก็ไม่ได้ร ่ารวย 
ยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวตอนนี้” ดังนั้นทั้งสองคนจึงหาวิธีการเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศที่ตนต้องการไปเที่ยว

แป้ง : ฉันอยากเห็นธรรมชาติที่สวยงาม และลักษณะภูมิประเทศของญี่ปุ่น
โป้ง : ฉันอยากเห็นภาพวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีใต้
แป้ง : ฉันอยากรู้อะไรอีกตั้งหลายอย่าง
โป้ง : งั้น! เรามาช่วยกันหาข้อมูลดีกว่านะ

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.1 หากนักเรียนเป็นแป้งและโป้ง นักเรียนจะเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด 
ระบุอย่างน้อย 2 ชนิด (2 คะแนน)

1. อ่านเรื่องท่ีก าหนดแล้วตอบค าถาม  (5 คะแนน)

ค าชี้แจง นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์ จ านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กิจกรรมที่ 2
เร่ือง เครื่องมือนักส ารวจ
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2. เขียนแผนภาพความคิด “การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร”์ และตกแต่งให้สวยงาม
(5 คะแนน)

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 จากข้อ 1.1 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกเครื่องมือชนิดนั้น อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ (3 คะแนน)
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4

ความหมายของแผนที่
พจนานุกรมศัพท์ทางภูมิศาสตร์ (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ได้ให้ความหมายว่า   

สื่อรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปกราฟิก โดยการย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตรา
ส่วนขนาดต่าง ๆ และเส้นโครงแผนที่แบบต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยการใช้
สัญลักษณ์  

ดังนั้น “แผนที่” เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลก และ   
สิ ่งที ่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก ทั ้งที ่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและสิ ่งที ่มนุ ษย์สร้างขึ ้น       
ด้วยการย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงตามอัตราส่วนที่ต้องการและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่าง ๆ  
ที่มีอยู่จริงบนผิวโลก ทั้งนี้จะคงความเหมือนจริงทั้งขนาด รูปร่าง ทิศทาง และต าแหน่ง
ที่ตั้งไว้

ประเภทของแผนที่  
แผนที ่สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทหลายลักษณะขึ ้นอย ู ่ก ับเกณฑ์           

ในการแบ่ง โดยทั่วไปนิยมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) เป็นแผนที่แสดงข้อมูลรายละเอียด

ของผิวโลกที่เกี ่ยวกับภูมิลักษณ์แบบต่าง ๆ ทั ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา       
ที่ราบสูง ที่ราบ แม่น ้า ทะเล ทะเลสาบ ฯลฯ และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น จังหวัด  อ าเภอ 
หมู่บ้าน พ้ืนที่เกษตรกรรม อ่างเก็บน ้า ถนน ทางรถไฟ ฯลฯ

แผนที่ภูมิประเทศจัดท าโดยกรมแผนที่ทหาร และนิยมใช้กันมาก 2 มาตราส่วน  
ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนเล็ก คือ มาตราส่วน 1 : 250,000 และแผนที่มาตราส่วนใหญ่ คือ 
มาตราส่วน 1 : 50,000 เนื่องจากแผนที่ภูมิประเทศทั้งสองมาตราส่วนจัดท าขึ้นจากข้อมูล
ที่ได้มาจากรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม จึงได้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก
ที่ถูกต้องและทันสมัย มีจุดพิกัดภูมิศาสตร์อ้างอิงได้ จึงเป็นแผนที่ที่มีความนิยมใช้ในงาน
อ่ืน ๆ เช่น การสร้างถนน การสร้างเขื่อน การสร้างเมืองใหม่ การป้องกันอุทกภัย เป็นต้น

ใบความรู้ที่ 2
เร่ือง แผนที่และลูกโลก

แผนที่ (Map)
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2. แผนที่เฉพาะเรื่อง  (Thematic  Map)  เป็นแผนที่ที่จัดท าข้ึนเพื่อแสดงข้อมูล
หลักเฉพาะเรื่องใดเรื ่องหนึ่ง เช่น แผนที่ประชากร แผนที่อากาศ แผนที่ป่าไม้ แผนที่
ท่องเที่ยว แผนที่เหล่านี้จะมีการส ารวจเพิ่มเติมหรือปรับแก้ไขข้อมูลให้ทั นสมัยเป็น   
ระยะ ๆ มาตราส่วนของแผนที ่เฉพาะเร ื ่องมีความหลากหลายตามลักษณะข้อมูล         
ที ่ต ้องการแสดง แต ่ส ่วนมากจะเป ็นมาตราส ่วนเล ็ก เช ่น มาตราส ่วนเล ็กกว ่า 
1 : 1,000,000  1 : 500,000 หรือ 1 : 250,000 เป็นต้น  

เนื่องจากแผนที่เฉพาะเรื่องมีความหลากหลายมาก จึงน ามาให้เรียนรู้บางชนิด 
ดังนี้

1) แผนที่ท่องเที่ยว  มีการจัดท าทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ
จังหวัด โดยเน้นข้อมูลด้านการเดินทาง ได้แก่  ถนน  ทางรถไฟ  ที่ตั้งจังหวัด  อ า เภอ  
สถานที่  ท่องเที่ยว  สถานที่พัก  ร้านอาหาร แผนที่ท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย ดังนั้น
จึงมักจัดพิมพ์มาตราส่วนเล็ก 

2) แผนที ่แสดงเส ้นทางคมนาคม  จ ัดท  าโดยกรมทางหลวง เพื ่อแสดง
รายละเอียดของเส้นทางคมนาคม  ได้แก่  ถนน  ทางรถไฟ  สนามบิน  เป็นหลัก  แผนที่
แสดงเส้นทางคมนาคมมีประโยชน์เพื่อใช้ก าหนดเส้นทาง ระยะทางโดยประมาณ และ
การหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหา เนื่องจากมีข้อมูลไม่มากนัก ดังนั้นจึงมักจัดพิมพ์มาตรา
ส่วนเล็ก

3) แผนที่ธรณีวิทยา  จัดท าโดยกรมทรัพยากรธรณี เป็นแผนที่ที่แสดงอายุของ
หิน หน่วยหิน  ชนิดหิน และโครงสร้างทางธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลประกอบ
อื่น ๆ  เช่น  ทางหลวงสายส าคัญ  ที่ตั ้งของจังหวัด เป็นต้น โดยข้อมูลประกอบจะ
แตกต่างกันไปตามมาตราส่วน 

4) แผนที ่การใช้ที ่ดิน  จัดท าโดยกรมพัฒนาที ่ด ินหรือส ารักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน โดยเฉพาะด้านการเกษตร  และ
เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงมากและรวดเร็ว แผนที่การใช้ที่ดินจึง
ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดและต้องใช้เวลามาก แต่ใน
ปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อจัดท าแผนที่การใช้ที่ดินท าให้การท างานรวดเร็ว
มากขึ้น  
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องค์ประกอบแผนที่
แผนที่โดยทั่วไปมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้
1. ชื่อประเภทของแผนที่ เป็นสิ่งที่ส าคัญในการท าให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าเป็นแผนที่

ใช้กับเรื่องอะไร เเสดงรายละเอียดอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้น าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง และ
ตรงความต้องการ 

2. ทิศทาง  เป็นส่วนที ่ขาดไม่ได้ในแผนที่ทุกชนิด เพราะมีความส าคัญต่ อ      
การค้นหาต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ โดยจะก ากับด้วยทิศทั้งสี่ทิศ คือ ทิ ศเหนือ ทิศใต้         
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และจากการอ้างอิงจากเข็มทิศ ซึ่งจะชี้ไปยังทิศ เหนือ
ตลอดเวลา ให้เเผนที่จะเเสดงทิศเหนือไว้ด้านบนของแผนที่เสมอ 

3. ขอบระวาง จะท าให้ทราบถึงขอบเขตของพื้นที่ในภูมิประเทศที่ เเสดงบน
เเผนที่นั้น ๆ แสดงตัวเลขเพื่อบอกค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของต าแหน่งต่าง ๆ บนแผนที่ผิวโลก  
และสีในแผนที่บอกคุณลักษณ์ต่าง ๆ ของภูมิประเทศในส่วนนั้นด้วย

4. สัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อช่วยให้
สามารถอ่าน แปล และเข้าใจความหมายจากแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้แผนที่จ ะต้อง   
มีค าอธิบายสัญลักษณ์ประกอบไว้ด้วยเสมอ

5. มาตราส่วน ซึ่งจะเเสดงมาตราส่วนว่าย่อลงมาเท่าใด มาตราส่วนของแผนที่
ค ือ อัตราส่วนของระยะทางราบบนแผนที ่ก ับระยะทางราบบนภูม ิประเทศจร ิง           
ซึ่งสามารถเขียนได้หลายวิธี 

6. เส้นโครงบนแผนที่ ประกอบด้วยเส้นขนานและเส้นเมริ เดียน ที่จะก าหนด
ต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์อย่างเป็นสากลเเละมาตรฐานไว้ใช้เพื่ออ้างอิง ซึ่งหน้าที่ของ    
เส้นเมริเดียน จะใช้เป็นตัวแบ่งเวลาของแต่ประเทศทั่วทั้งโลกและใช้บอกพิกัดต าแหน่ง
ที่ตั้งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลกโลก 

7. พิก ัดภูม ิศาสตร์ เป็นระบบที ่จะบอกต าแหน่งของที ่ต ั ้งหรือสิ ่งต ่ าง ๆ          
บนพื้นผิวโลก 
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การอ่านแผนที่  
แผนที่เป็นเครื ่องมือทางภูมิศาสตร์ที ่มีความส าคัญต่อการด าเนินชี วิตหลาย

ประการ เช่น ใช้แผนที่ในการเดินทาง การวางแผนการท่องเที่ยว การศึกษาสภาพของ
พ้ืนที่เพ่ือการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ  ดังนั้น ผู้ใช้แผนที่จึงควรมีความรู้และ
ความ เข ้ า ใ จองค ์ป ระกอบต ่ า ง  ๆ  ของแผนท ี ่  และฝ ึ กฝนการอ ่ านแผนท ี่
อยู่เสมอ จึงจะสามารถอ่านแผนที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน าข้อมูลที่ต้ องการจาก
แผนที่ไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ของแผนที่
1. ใช้ในชีวิตประจ าวัน
2. ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ใช้ในการรายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
4. ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนสร้างระบบสาธารณูปโภค  
5. ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
6. ใช้ในกิจการทางทหาร  
7. ใช้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
8. ใช้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพ้ืนที่ต่าง ๆ

ชื่อแผนที่
ขอบระวาง

สัญลักษณ์

เส้นโครงทิศทาง

มาตราส่วน

พิกัดภูมิศาสตร์
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ลูกโลกจ าลอง เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจ าลองลักษณะของโลกแสดงที่ตั ้ง
อาณาเขต พรมแดนของประเทศต่าง ๆ ซึ่งลูกโลกจ าลองแสดงสิ่งต่อไปนี้

1. รูปทรงของโลก  โลกมีรูปทรงกลมคล้ายผลส้ม คือ ตรงบริเวณขั้วโลกทั้งสอง
ยุบราบลงเล็กน้อยและป่องตรงบริเวณศูนย์สูตร โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เส้นศูนย์สูตร 
ยาว 12,756 กิโลเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางจากข้ัวโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาว 12,714 
กิโลเมตร จึงเห็นได้ว่ารูปร่างของโลกไม่เป็นทรงกลมอย่างแท้จริง บนผิวโลกประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพ้ืนน ้า ได้แก่ ทะเล มหาสมุทรต่าง ๆ และส่วนที่เป็นแผ่นดิน ได้แก่ 
ทวีปและเกาะต่าง ๆ โดยจะเป็นพ้ืนน ้า 2 ใน 3 ส่วน และส่วนที่เป็นแผ่นดิน 1 ใน 3 ส่วน   

2. ข้อมูลที่แสดงบนลูกโลกจ าลอง  ลูกโลกจ าลองมีหลายแบบตามวัตถุประสงค์ 
ของการแสดง ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

2.1 ลูกโลกแสดงลักษณะผิวโลก  โดยแบ่งผิวโลกออกเป็น 2 ส่วนอย่าง
ชัดเจน คือ ส่วนที่เป็นพื้นน ้าซึ่งได้แก่ ทะเล มหาสมุทร จะแสดงด้วยสีน ้า เงินอ่อน และ
ส่วนที่เป็นแผ่นดิน ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของทวีป ประเทศ ที่ตั้งของเมืองหลวงและเมือง
ส าคัญ

2.2 ส่วนที่สมมติขึ้น ลูกโลกจ าลองจะแสดงเส้นเมริ เดียนที่ลากจากขั้วโลก
เหนือสู่ขั้วโลกใต้และเส้นขนานที่ลากรอบโลกขนานกับเส้นศูนย์สูตร เส้นทั้ งสองมีไว้เพื่อ
บอกพิกัดภูมิศาสตร์เป็นค่าของละติจูด และลองจิจูดของต าแหน่งต่าง ๆ ที ่อ ยู ่บน
พ้ืนผิวโลก

ประโยชน์ของลูกโลกจ าลอง
1. ใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ช่วยให้เข้าใจลักษณะภูมิประเทศ สัณฐาน

ของโลกเสมือนจริงทั้งรูปร่างของพ้ืนดิน และพ้ืนน ้าได้ดีและเด่นชัดกว่าแผนที่
2. ช่วยให้ทราบต าแหน่งที่ตั้งของประเทศ เมืองหลวง ได้อย่างรวดเร็ว เพราะ

มองเห็นได้ง่าย
3. แสดงทิศทางการหมุนของโลกที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิด

กลางวันและกลางคืน การเกิดฤดูกาล เป็นต้น

ลูกโลกจ าลอง (globe)
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1. นักเรียนคิดว่าลูกโลกจ าลอง มีจุดเด่น จุดด้อย อะไรบ้าง (2 คะแนน)

จุดเด่น จุดด้อย

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ค าชี้แจง นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์ จ านวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กิจกรรมที่ 3
เร่ือง แผนที่และลูกโลก

2. น าองค์ประกอบของแผนที่ในกรอบไปเติมลงในภาพที่ก าหนดให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

ชื่อแผนที่ ขอบระวาง พิกัดภูมิศาสตร์ มาตราส่วน

สัญลักษณ์ ทิศทาง เส้นโครง

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

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

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

.........................
.........................
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3. น าชื่อแผนที่ท่ีก าหนดให้ในกรอบไปเติมให้ตรงกับการใช้งาน (3 คะแนน)

แผนที่ประวัติศาสตร์ แผนที่ทางหลวง แผนที่ทางทหาร

แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่เศรษฐกิจ แผนที่รัฐกิจ

1. แสดงถนนสายส าคัญ...................................

2. แสดงเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม...................................

3. แสดงเขตปกครองและพรมแดน...................................

4. แสดงอาณาเขตยุคสมัยต่าง ๆ...................................

5. แสดงสถานที่ส าคัญ ร้านอาหาร ที่พัก...................................

6. แสดงจุดยุทธศาสตร์ชายแดน...................................
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การศึกษาภูมิศาสตร์ จะอาศัยรูปถ่ายทางอากาศและรูปภาพจากดาวเทียม เพื่ อ
ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะพื้นผิวโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้

ที่มา : https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/socialm3/kheruxng-mux-
thang-phumisastr/1-4-phaphthay-thang-xakas

รูปถ่ายทางอากาศ  คือ  รูปที่ได้จากการถ่ายทางอากาศ โดยผ่านเลนส์กล้องและ
ฟิล์ม หรือข้อมูลเชิงเลขซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่น าไปในอากาศยาน ได้แก่ บอลลูน  เครื่องบิน  
เป็นต้น  ในปัจจุบันมีการถ่ายรูปทางอากาศจากยานอวกาศได้ด้วย กล้องถ่ายรูปทาง
อากาศคล้ายกับกล้องถ่ายรูปทั่วไปในอดีตแต่มีขนาดใหญ่กว่า  เลนส์ยาวกว่า และใช้ฟิล์ม
ขนาดใหญ่ รูปถ่ายทางอากาศจะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด นอกจากนี้ รูปถ่า ยทาง
อากาศมีการถ่ายรูปซ้อนทับพื้นที่บนรูปที่ต่อเนื่องกัน จึงสามารถดูเป็นภาพสามมิติหรือ
ทรวดทรงของผิวโลกได้  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในด้านภูมิศาสตร์

ประเภทของรูปถ่ายทางอากาศ
รูปถ่ายทางอากาศ  มี  2  ประเภทใหญ่ ๆ  ตามลักษณะการถ่ายรูป ดังนี้
1. รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง  เป็นรูปถ่ายทางอากาศที่ถ่ายรูปในแนวตั้งฉากกับ

ผิวโลกและไม่เห็นแนวขอบฟ้า

ใบความรู้ที่ 3
เร่ือง รูปภาพและรูปถ่าย

รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial photograph)
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2. รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง เป็นรูปถ่ายที่เกิดจากการก าหนดแกนของกล้อง
ในลักษณะเฉียง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

2.1 รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูง ลักษณะรูปถ่ายจะเห็นแนวขอบฟ้าเป็น
แนวกว้างใหญ่

2.2 รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงต ่า เป็นรูปถ่ายทางอากาศที่ไม่ปรากฏเส้น
ขอบฟ้า

รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียงสูงและแนวเฉียงต ่าใช้แสดงภาพรวมของพื้นที่ แต่มี
มาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศแตกต่างกัน รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งมีมาตราส่วนในรูป
ค่อนข้างคงที่จึงเป็นที่นิยมน ามาใช้ท าแผนที่

หลักการแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ มีหลักการดังนี้
1. ความแตกต่างความเข้มของสี วัตถุต่างชนิดกันจะมีการสะท้อนคลื ่นแสง

ต่างกัน เช่น 
- ดินแห้งที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมจะสะท้อนคลื่นแสงมาก จึงมีสีขาว  
- น ้าดูดซับเคลื่อนแสงมากจะสะท้อนคลื่นแสงน้อย จึงมีสีด า  
- บ่อน ้าตื้นหรือมีตะกอนมากจะสะท้อนคลื่นแสงได้ดีกว่าบ่อน ้าลึกหรือเป็นน ้าใส  
- ป่าไม้หนาทึบจะสะท้อนคลื่นแสงน้อยกว่าป่าไม้ถูกท าลาย ป่าไม้แน่นทึบจึงมี  

สีเข้มกว่า
2. ขนาดและรูปร่าง เช่น สนามฟุตบอลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น
3. เนื้อภาพและรูปแบบ เช่น ป่าไม้ธรรมชาติจะมีเรือนยอดเป็นจุดเล็กบ้ างใหญ่

บ้างมีระดับสูงต ่า และไม่เรียงเป็นระเบียบ ส่วนป่าปลูกจะมีเรือนยอดสูงใกล้ เคียงกัน   
ละเรียงเป็นระเบียบ เป็นต้น

4. ความสูงและเงา เช่น ต้นไม้สูง ตึกสูง เมื่อถ่ายรูปทางอากาศในระดับไม่สูงมาก 
และเป็นช่วงเวลาเช้า หรือเวลาบ่ายจะมีเงา ท าให้ช่วยในการแปลความหมายได้ดี

5. ต าแหน่งและความสัมพันธ์ เช่น เรือในแม่น ้า เรือในทะเล รถยนต์บนถนน  
ต่างแสดงต าแหน่งความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นต้น

6. ข้อมูลประกอบ เช่น ใช้แผนที่การใช้ที ่ดิน แผนที่ป่าไม้ประกอบการแปล
ความหมายด้านการใช้ที่ดินและป่าไม้  เป็นต้น

7. การตรวจสอบข้อมูล ผู้แปลจะต้องมีความรู้ที่จะน าองค์ประกอบมาผสมผสาน
กัน การตรวจสอบข้อมูลภาคสนามจะช่วยให้การแปลความหมายถูกต้องแม่นย า        
แต่รูปถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในช่วงปีที่แตกต่างกันจะช่วยท าให้เห็นลักษณะการใช้ที่ดินที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งโดยกิจกรรมของมนุษย์และตามสภาพธรรมชาติ
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ประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศ
1. การส ารวจและท าแผนที่ภูมิประเทศ
2. การใช้ในกิจการทหารและความมั่นคงของประเทศ
3. การส ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การส ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การใช้ที่ดิน
5. การวางผังเมืองและการส ารวจแหล่งโบราณคดี
6. การส ารวจและการติดตามด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ

ที่มา : http://56670317.blogspot.com/2014/12/remote-sensing-
rs56670317.html

ดาวเทียม คือ วัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบดาวบริวารของดาวเคราะห์ เพื่อให้
โคจรรอบโลก มีอุปกรณ์ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและถ่ายทอดข้อมูลนั้น
มายังโลก ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกใช้เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมด้วย เช่น ถ่ายทอด
คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ข้ามทวีป หรือใช้ในการบันทึกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งที่มนุษย์
สร้างข้ึนบนแผ่นดินและผืนน ้า

ข้อมูลจากดาวเทียม เป็นสัญญาณตัวเลขที่ได้รับ ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม
ภาคพ้ืนดิน ในประเทศไทยมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมส ารวจทรัพยากร ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  และที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และมีสถานีรับสัญญาณ
ของกรมอุตุนิยมวิทยากระจายตามภูมิภาคของประเทศ เมื่อสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน
ได้รับข้อมูลตัวเลขที ่ส่งมาแล้ว จึงแปลงตัวเลขออกเป็นภาพอีกครั ้งหนึ ่ง ซึ ่ งเรียกว่า 
“ภาพจากดาวเทียม”

ภาพจากดาวเทียม (satellite image)
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ชนิดของดาวเทียม แบ่งออกได้ดังนี้
1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นดาวเทียมที่บันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น 

ดาวเทียม GMS ดาวเทียม GOES ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลภูมิอากาศเกือบตลอดเวลา    
จึงเป็นประโยชน์มากในการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย

2. ดาวเทียมสมุทรศาสตร์ เป็นดาวเทียมที ่บันทึกข้อมูลสมุทรศาสตร์ เช่ น 
ดาวเทียม SEASAT ดาวเทียม MOS (Marine Observation Satellite) ใช้ในการส ารวจ
ด้านมหาสมุทร ทะเล น่านน ้าต่าง ๆ 

3. ดาวเทียมส ารวจแผ่นดิน เป็นดาวเทียมที ่บันทึกข้อมูลของผิวโลก จึงมี       
การน ามาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ดาวเทียมธีออส THEOS ดาวเทียมส ารวจทรัพยากร
ดวงแรกของไทย ส่วนดาวเทียม LANDSAT ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

4. ดาวเทียมสื่อสาร เป็นดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  
การรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ โทรสาร ข่าวสาร ภาพโทรทัศน์ รายการวิทยุ ข้อมูลข่าวสาร  
คอมพิวเตอร์การศึกษาเป็นดาวเทียมค้างฟ้าที่อยู่คงที่บนฟ้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ตลอดเวลา เช่น ประเทศไทยมีดาวเทียมไทยคม ประเทศญี่ปุ่นมีดาวเทียมซากุระ เป็นต้น

5. ดาวเทียมเพื่อก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก เป็นดาวเทียมที่ใช้ในการส ารวจหา
ต าแหน่งของวัตถุบนพื้นโลก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น เป็นเครื่องมือ
น าร่องยานพาหนะต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง การก าหนดต าแหน่งเพื่ อวางแผน
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การหาต าแหน่งของสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปโดยใช้
ระยะทางที่สั้นที่สุด เป็นต้น

6. ดาวเทียมเพื่อกิจการทหาร  เป็นการถ่ายภาพกิจกรรมความลับของข้าศึก 
การศึกษาแนวพรมแดน การก าหนดเป้าโจมตีทางทหาร ดาวเทียมทหารมักจะเป็น
ความลับของทุกประเทศ และดาวเทียมทั่วไปก็อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเสริมเพื่อใช้
งานทางทหาร เช่น การใช้ดาวเทียมสื่อสารในการติดต่อระหว่างกองทัพกับฐานทัพ
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การแปลความหมายภาพจากดาวเทียม  สามารถท าได้ดังนี้
1. ในกรณีที่พิมพ์ข้อมูลเป็นภาพพิมพ์  อาจจะเป็นภาพขาว – ด า  หรือภาพสี  

จะแปลความหมายโดยใช้วิธีเดียวกับการแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ
2. ในกรณีที่เป็นข้อมูลตัวเลข  ข้อมูลตัวเลขที่ได้จากดาวเทียมจะถูกแปลงเป็น

ภาพอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเฉพาะในการแปลความหมาย 
อาจจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมช่วยจัดกลุ่มข้อมูลตามหลักสถิติ แล้ วจึง
ก าหนดกลุ่มข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ประโยชน์ของข้อมูลจากจานดาวเทียม  
1. ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ที ่ควรคืนสภาพป่า  

พ้ืนที่ท่ีอนุญาตให้ตัดไม้  
2. ด้านการท าแผนที ่ ข้อมูลจากดาวเทียมสามารถน ามาสร้างเป็นแผนที่    

เฉพาะเรื่อง เช่น แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ดิน เป็นต้น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าและ
ข้อมูลบางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่น การเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า การใช้ที่ดิน 
เป็นต้น  

3. ด้านอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลจากดาวเทียมสามารถน ามาใช้ในการติดตาม
ลักษณะอากาศในช่วงเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้อง
แม่นย าและทันเหตุการณ์

4. ด้านการสื ่อสาร ใช้ในการรับส่งข้อมูลสัญญาณต่าง ๆ ทั ้งด้านข่าวสาร 
การศึกษา เศรษฐกิจ และบันเทิง
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1. นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีกล่าวถูกต้อง และท าเครื่องหมาย 
หน้าข้อความท่ีกล่าวไม่ถูกต้อง  (5 คะแนน)

2. นักเรียนดูภาพและตอบค าถาม (5 คะแนน)

............... 1. ภาพจากดาวเทียมให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าภาพจากกล้องท่ัวไป

............... 2. โคจรรอบโลกเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและส่งข้อมูลนั้นมายังโลก

............... 3. ดาวเทียมธอีอส (THEOS) เป็นดาวเทียมเพ่ือการศึกษาดวงแรกของไทย

............... 4. รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งนิยมน ามาใช้เป็นข้อมูลในการท าแผนที่ดาวเทียม

............... 5. รูปถ่ายทางอากาศ เป็นรูปที่ได้จากการถ่ายบนเครื่องบินโดยผ่านเลนส์กล้อง
และฟิล์มเท่านั้น

ที่มา : https://taejai.com/th/d/radmthunchwyehluuenamthwmphaakhait/

2.1 ภาพดังกล่าวเป็นภาพประเภท (1 คะแนน)
 รูปถ่ายทางอากาศ
 ภาพจากดาวเทียม

ค าชี้แจง นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์ จ านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กิจกรรมที่ 4
เร่ือง รูปภาพและภาพถ่าย
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ตอบ…………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ภาพดังกล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร อธิบายพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ…………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 ข้อมูลจากภาพดังกล่าว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร อธิบายพอสังเขป   
(2 คะแนน)
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1. ปิติต้องการดูทิศที่แม่นย า ปิติควรเลือกใช้สิ่งใด
ก. เข็มทิศ
ข. ดวงจันทร์
ค. ดวงอาทิตย์
ง. นาฬิกาทราย

2. ข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม
ก. แผนที่
ข. เข็มทิศ
ค. ภาพถ่าย
ง. ลูกโลกจ าลอง

3. ในประเทศไทยอาศัยดาวเทียมใดเพื่อการศึกษา
ก. ดาวเทียมซีเซ็ท
ข. ดาวเทียมธีออส
ค. ดาวเทียมไทยคม
ง. ดาวเทียมไทยวัฒน์

1

ค าชี้แจง นักเรียนท าเครื่องหมาย x ทับตัวอักษร ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียว จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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4. ปัจจุบัน เทคโนโลยีใดเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดความสะดวกในการหาค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์

ก. GMP 
ข. SME
ค. GPS
ง. GSP

5. ข้อใดแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์
ก. ต าแหน่งที่ตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
ค. ลองจิจูด 90 องศา ละติจูด 5 องศาเหนือ
ง. วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. ณิชาต้องการน ารูปถ่ายทางอากาศมาศึกษาเพื่อสร้างแผนที่ ณิชาควรเลือกรูปถ่าย
ทางอากาศชนิดใด เพราะเหตุใด

ก. รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง เพราะเห็นพ้ืนที่ได้ชัดเจนที่สุด
ข. รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่ง เพราะมีมาตราส่วนในรูปค่อนข้างคงที่
ค. รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง เพราะเห็นแนวขอบฟ้าหาค่าพิกัดได้ง่าย
ง. รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง เพราะมีมุมมองของรูปภาพที่หลากหลาย

7. โอปอต้องเตรียมเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สิ่งใดที่โอปอไม่
ต้องเตรียม

ก. เข็มทิศ
ข. สมุดบันทึก
ค. เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์
ง. ต าราเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

8. หนูดีต้องการทราบความสูงต ่าของพ้ืนที่ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย หนูดีควรศึกษา
แผนที่ตามข้อใด

ก. แผนที่รัฐกิจ
ข. แผนที่แสดงแหล่งน ้า
ค. แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัด
ง. แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
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9. บริเวณที่เส้นขนานละติจูดกับเส้นเมริเดียนตัดกัน โดยจะก าหนดเป็นค่าละติจูดและ
ค่าลองจิจูด เรียกว่าอะไร

ก. พิกัดภูมิศาสตร์
ข. แนวภูมิศาสตร์
ค. ระนาบภูมิศาสตร์
ง. เส้นทางภูมิศาสตร์

10. ข้อใดจัดเป็นแผนที่มาตราส่วนเล็ก
ก. แผนที่โลก
ข. แผนที่ชุมชน
ค. แผนที่จังหวัด
ง. แผนที่ประเทศไทย
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ภาคผนวก
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ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ
1 ค 6 ก

2 ง 7 ค

3 ก 8 ง

4 ก 9 ค

5 ข 10 ข

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
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ตอบ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คือ วัสดุ อุปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น ามาใช้เ ป็นสื่อเพื่อ
การศึกษา การส ารวจ การเก็บรวบรวม การบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้เป็นสื่อ
ในการเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์  มีความส าคัญต่อการศึกษาโลกและปรากฏการณ์บน
โลก เพราะช่วยให้มองเห็นภาพของโลกได้อย่างชัดเจน เนื่องจากโลกมีพื้นที่กว้างขวาง   
ท าให้มีความหลากหลายทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในแต่
ละบริเวณ การท าความเข้าใจจึงต้องใช้เครื่องมือช่วย

หรือ  อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์คืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร (2 คะแนน)

ค าชี้แจง นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง จ านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

แนวค าตอบกิจกรรมที่ 1
เร่ือง เครื่องมือนักส ารวจ
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2. น าชื่อเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปเติมลงในตารางให้ถูกต้อง (8 คะแนน)

เครื่องมือที่เป็นความรู้
ทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์

1.  เทปวัดระยะ 1. ลูกโลกจ าลอง

2.  เข็มทิศ 2.  ภาพจากดาวเทียม

3.  เทอร์โมมิเตอร์ 3.  แผนที่

4.  ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก GPS 4.  รูปถ่ายทางอากาศ

เทปวัดระยะ ลูกโลกจ าลอง ภาพจากดาวเทียม เข็มทิศ

แผนที่ เทอร์โมมิเตอร์ รูปถ่ายทางอากาศ
ระบบก าหนด

ต าแหน่งบนพื้น
โลก GPS
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แป้งและโป้ง อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แป้งอยากไปเที่ยวญี่ปุ่น โป้งอยาก
ไปเที่ยวเกาหลีใต้ ทั้งสองคนปรึกษากันว่า “เราเป็นเด็ก ป.5 บ้านเราก็ไม่ได้ร ่ารวย 
ยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวตอนนี้” ดังนั้นทั้งสองคนจึงหาวิธีการเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศท่ีตนต้องการไปเที่ยว

แป้ง : ฉันอยากเห็นธรรมชาติที่สวยงาม และลักษณะภูมิประเทศของญี่ปุ่น
โป้ง : ฉันอยากเห็นภาพวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีใต้
แป้ง : ฉันอยากรู้อะไรอีกตั้งหลายอย่าง
โป้ง : งั้น! เรามาช่วยกันหาข้อมูลดีกว่านะ

ตอบ  แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ท่องเที่ยว รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และ   
การเข้าถึงข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต   

หรือ อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

1.1 หากนักเรียนเป็นแป้งและโป้ง นักเรียนจะเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด 
ระบุอย่างน้อย 2 ชนิด (2 คะแนน)

1. อ่านเรื่องท่ีก าหนดแล้วตอบค าถาม  (5 คะแนน)

ค าชี้แจง นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์ จ านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

แนวค าตอบกิจกรรมที่ 2
เร่ือง เครื่องมือนักส ารวจ
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2. เขียนแผนภาพความคิด “การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร”์ และตกแต่งให้สวยงาม
(5 คะแนน)

ตอบ  จากข้อ 1.1 สาเหตุที่เลือกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว เพราะการไปเที่ยวย่อม
ต้องอาศัยแผนที่การท่องเที ่ยวเพื่อทราบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก่อให้ เกิดความ
สะดวกต่อการวางแผนการท่องเที ่ยว การหาที่พัก ร้านอาหาร ในส่วนของแผนที่ภูมิ
ประเทศจะช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ และในส่วนของภาพจาก
ดาวเทียมหรือรูปถ่ายทางอากาศจะท าให้เห็นสถานที่จริงในมุมสูงหรือในภาพรวมได้ดี ทั้งนี้
เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์และเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตจึง
เป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วที่สุด

หรือ  อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

1.2 จากข้อ 1.1 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกเครื่องมือชนิดนั้น อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ (3 คะแนน)

หรือ  อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพ่ือจะได้
ข้อมูลที่ไม่คลาดเคลื่อน และครบถ้วน
เปรี ยบ เที ยบจากแหล่ ง ข้ อมู ลที่
หลากหลาย

ใช้ เครื่ อ งมือผสมกันประยุกต์ ใ ช้
เครื่องมือหลากหลายเพ่ือได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพ

ตรวจสอบข้อมูล เพราะอาจมีความ
คลาดเคลื่อนได้โดยเฉพาะข้อมูลที่
ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์

ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีความเป็น
ปัจจุบัน ทันสมัยต่อ เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจริง
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1. นักเรียนคิดว่าลูกโลกจ าลอง มีจุดเด่น จุดด้อย อะไรบ้าง (2 คะแนน)

จุดเด่น จุดด้อย

- แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้ช ัดเจน
สมจริงเพราะมีรูปทรงและทิศทางการหมุนที่
จ าลองมาจากโลกจริง ๆ
- เกิดความตื่นเต้นในการเรียนรู้ เนื่องจากมี
มิติ หมุนได้ สัมผัสได้

- ขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการพกพา
- ทรงกลมอาจท าให้การวัดสัดส่วนหรือพืน้ที่
ต่าง ๆ เป็นได้ยาก
- ทรงกลมท  า ให ้ ไม ่ สามารถมอง เห ็น
รายละเอียดในภาพกว้างได้ในทีเดียวจะต้อง
หมุน

2. น าองค์ประกอบของแผนที่ในกรอบไปเติมลงในภาพที่ก าหนดให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

ชื่อแผนที่ ขอบระวาง พิกัดภูมิศาสตร์ มาตราส่วน

สัญลักษณ์ ทิศทาง เส้นโครง

ชื่อแผนที่

ทิศทาง

เส้นโครง

พิกัดภูมิศาสตร์
มาตราส่วน

ค าชี้แจง นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์ จ านวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

แนวค าตอบกิจกรรมที่ 3
เร่ือง แผนที่และลูกโลก
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3. น าชื่อแผนที่ท่ีก าหนดให้ในกรอบไปเติมให้ตรงกับการใช้งาน (3 คะแนน)

แผนที่ประวัติศาสตร์ แผนที่ทางหลวง แผนที่ทางทหาร

แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่เศรษฐกิจ แผนที่รัฐกิจ

1. แสดงถนนสายส าคัญแผนที่ทางหลวง

2. แสดงเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรมแผนที่เศรษฐกิจ

3. แสดงเขตปกครองและพรมแดนแผนที่รัฐกิจ

4. แสดงอาณาเขตยุคสมัยต่าง ๆแผนที่ประวัติศาสตร์

5. แสดงสถานที่ส าคัญ ร้านอาหาร ที่พักแผนที่ท่องเที่ยว

6. แสดงจุดยุทธศาสตร์ชายแดนแผนที่ท่องเท่ียว
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1. นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีกล่าวถูกต้อง และท าเครื่องหมาย 
หน้าข้อความท่ีกล่าวไม่ถูกต้อง  (5 คะแนน)

2. นักเรียนดูภาพและตอบค าถาม (5 คะแนน)

............... 1. ภาพจากดาวเทียมให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าภาพจากกล้องท่ัวไป

............... 2. โคจรรอบโลกเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและส่งข้อมูลนั้นมายังโลก

............... 3. ดาวเทียมธอีอส (THEOS) เป็นดาวเทียมเพ่ือการศึกษาดวงแรกของไทย

............... 4. รูปถ่ายทางอากาศแนวดิ่งนิยมน ามาใช้เป็นข้อมูลในการท าแผนที่ดาวเทียม

............... 5. รูปถ่ายทางอากาศ เป็นรูปที่ได้จากการถ่ายบนเครื่องบินโดยผ่านเลนส์กล้อง
และฟิล์มเท่านั้น

ที่มา : https://taejai.com/th/d/radmthunchwyehluuenamthwmphaakhait/

2.1 ภาพดังกล่าวเป็นภาพประเภท (1 คะแนน)
 รูปถ่ายทางอากาศ
 ภาพจากดาวเทียม

ค าชี้แจง นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์ จ านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

แนวค าตอบกิจกรรมที่ 4
เร่ือง รูปภาพและภาพถ่าย
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ตอบ   ภาพดังกล่าวให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการเกิดน ้าท่วมขัง ในบริเวณเมืองหรือชุ มชน 
เนื่องจากมีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากฝนตกหนัก น ้าระบายไม่
ทันและบนภูเขามีฝนตกหนักเช่นกัน ดินบนภูเขาอุ้มน ้าไม่ไหว ส่งผลให้เกิดน ้าป่าไหลหลาก
ร่วมด้วย เนื่องจากน ้าที่ท่วมขังมีสีแดงโคลน หรืออาจมีสภาวะน ้าทะเลหนุนสู ง เนื่องจาก
น ้าในคลองไม่เกิดการไหลลงสู่ทะเล

หรือ  อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

2.2 ภาพดังกล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร อธิบายพอสังเขป (2 คะแนน)

ตอบ   ข้อมูลจากภาพดังกล่าว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการระบบ
ป้องกันการเกิดน ้าท่วมขังในอนาคตได้ โดยส ารวจข้อมูลลักษณะการไหลของน ้า เส้นทาง
น ้าจากภูเขา ลงสู่คลองในเมือง/ชุมชน และลงสู่ทะเล การสร้างแนวป้องกันการพังทลาย
ของดินบนภูเขา การขุดคลองคูคลอง และการรณรงค์ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดจากการ
ตัดไม้ท าลายป่า เพราะไม่มีต้นไม้ในการดูดน ้าบนภูเขา

หรือ  อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

2.3 ข้อมูลจากภาพดังกล่าว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร อธิบายพอสังเขป   
(2 คะแนน)
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ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ
1 ก 6 ข

2 ข 7 ง

3 ค 8 ง

4 ค 9 ก

5 ค 10 ก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ก่อนเรียน 10

หลังเรียน 10

คะแนนความก้าวหน้า

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

กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

กิจกรรมที่ 1 10

กิจกรรมท่ี 2 10

กิจกรรมที่ 3 10

กิจกรรมที่ 4 10

รวมคะแนน 40
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แบบบันทึกคะแนน



ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน
(.......................................................)
วันที่................................................

ช่วงคะแนน เกณฑ์คุณภาพ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง

33
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เกณฑ์การประเมิน



ประวัติผู้จัดท า
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ชื่อ-สกุล   นางธัญลดา เทพวารินทร์
วันเดือนปีเกิด  19 พฤศจิกายน 2520
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 31/4 หมู่.5 ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
สถานท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2543   ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัคมศึกษา
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548 – 2550   ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชร

จริก
พ.ศ. 2550- 2551 ครู โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
พ.ศ. 2551 - 2555 ครู โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
พ.ศ. 2556-2560 ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย




