
 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
 

รหัส 10000302    วชิา ภูมศิาสตร์เศรษฐกจิ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ประเภทวชิาพณชิยกรรม และอตุสาหกรรม 
 
 

 
อาจารย์พรัชนี  กองแก้ว 
สาขาวชิาพืน้ฐานประยุกต์ 

 
 
 
 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 



 
 

ค าน า 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวชิา วชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ รหสัวิชา
10000302  จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการสอนและเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยบรรจุรายละเอียดท่ีแสดงถึงการจดัระบบการเรียนการสอน โดยยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  มีการก าหนดมาตรฐาน ใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
                                                                                          (นางพรัชนี  กองแกว้) 

              อาจารยส์าขาวชิาพื้นฐานประยกุต ์
        

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยการสอน/โครงการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวชิา 10000302         วชิา ภูมิศาสตร์เศรษฐกจิ 
จ านวน  2  หน่วยกติ   เวลา   2   ช่ัวโมง/สัปดาห์        รวม  34  ช่ัวโมง/1 ภาค
เรียน 
 

บทที่ ช่ือหน่วยการสอน สัปดาห์ที่ ช่ัวโมงที่ จ านวนช่ัวโมง 
 
1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
 

11 
 
 

12 
 
 

ปฐมนิเทศ แนะน าการจดัการเรียนรู้ 
ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย 
หลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ 
เคร่ืองมือส าคญัท่ีใชศึ้กษาภูมิศาสตร์ 
กิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
การประเมินผลยอ่ย คร้ังท่ี 1 
ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ 
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
การประเมินผลกลางภาคเรียน 
ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัตก 
ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออก 
ภูมิศาสตร์ภาคใต ้
การประเมินผลยอ่ย คร้ังท่ี 2 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           
กบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกไ้ข
ปัญหา 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและโลก และปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
การประเมินผลยอ่ย คร้ังท่ี 3 
การทบทวน 
สอบปลายภาค 

 
1-2 
3 
4 
5 
6 

6-7 
8 
9 

9-10 
11 
12 
13 
14 

14-15 
 
 

16 
 
 

17 
17 
18 

 
2-4 
5-6 
7-8 
9-10 
11 

12-14 
15-16 

17 
18-20 
21-22 
23-24 
25-26 

27 
28-30 

 
 

31-32 
 
 

33 
34 

 

 
4 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
4 
 
 
2 
 
 
1 
1 
 

รวม 18 สัปดาห์ 34 ชัว่โมง  

 



ตารางวเิคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ตามโครงการจัดการเรียนรู้ 
รหสัวชิา 10000302         วชิา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
จ านวน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์         รวม  36  ชัว่โมง/1 ภาคเรียน 
 
 

1 2 3 4 5 6

1 ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย  /  /  /  /  /  /  /  / 3
2 หลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ  /  /  /  /  /  /  /  / 2
3 เคร่ืองมือส าคญัท่ีใชศึ้กษาภูมิศาสตร์  /  /  /  /  /  /  /  / 2
4 กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  /  /  /  /  /  /  /  / 2

ของประเทศไทย
5 ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ  /  /  /  /  /  /  /  / 3
6 ภูมิศาสตร์ภาคกลาง  /  /  /  /  /  /  /  / 2
7 ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  /  /  /  /  /  /  /  / 3
8 ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัตก  /  /  /  /  /  /  /  / 2
9 ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออก  /  /  /  /  /  /  /  / 2
10 ภูมิศาสตร์ภาคใต้  /  /  /  /  /  /  /  / 2
11 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  /  /  /  /  /  /  /  / 3

กบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกไ้ขปัญหา

12 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไทยและโลก  /  /  /  /  /  /  / 2
และปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ล ำดับที่ ช่ือหน่วย
เวลำ 

(ช.ม.)

ทกัษะ

พิสัย
จิตพิสัยพุทธิพิสัย

ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์

 
หมายเหตุ 
ระดบัพุทธิพิสัย 1 = ความจ า 2 = ความเขา้ใจ 3 = การน าไปใช ้
 4 = วเิคราะห์ 5 = สังเคราะห์ 6 = ประเมินค่า 
     

 
 
 



 แผนการสอน  

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่1 

ช่ือบท     ปฐมนิเทศ แนะน าการจดัการเรียนรู้           รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ปฐมนิเทศ แนะน าการจดัการเรียนรู้ จ านวน  2  ชัว่โมง 

สาระการเรียนรู้ 
1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
 รายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    
2. จุดประสงคร์ายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

3. มาตรฐานรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
4. ค าอธิบายรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
5. แผนผงัความคิดรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

6. โครงการจดัการเรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

7. หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล        
8. งานท่ีมอบหมาย 

9. การทดสอบก่อนเรียน 

10. แนะน าหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน แหล่งสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 
 

สาระส าคญั          
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนทุกคน   จึง

จ าเป็นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ(10000302) โดยเขา้ใจจุดประสงคร์ายวิชา มาตรฐาน
รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนแผนผงัความคิด โครงการจดัการเรียนรู้ หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล งานท่ี
มอบหมาย และเพ่ือใหท้ราบพ้ืนฐานความรู้ของนกัเรียน      จึงจ าเป็นตอ้งทดสอบก่อนเรียน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) รายวชิา       ภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ (10000302) ได ้

2. บอกจุดประสงคร์ายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

3. จ าแนกมาตรฐานรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

4. ระบุค าอธิบายรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

5. สรุปแผนผงัความคิดรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

6. จ าแนกโครงการจดัการเรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

7. ระบุหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลได ้

8. ยกตวัอยา่งงานท่ีมอบหมายได ้

9. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนไดพ้อสมควร                 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1. ครูสนทนากบันกัเรียนถึงภาวะเศรษฐกิจ          ใน

ปัจจุบนัและตระหนกัถึงความส าคญัและ            ความ
จ าเป็น ตลอดจนประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการศึกษาวชิา
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ                                 

2. ครูมอบหลกัสูตร ปวช. รายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ มิ
เศรษฐศาสตร์จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา 
และค าอธิบายรายาใหน้กัเรียนอ่าน คนละ 1 แผน่ พร้อม
ทั้งอธิบายประกอบ          

3. ครูใหน้กัเรียนชมแผนผงัความคิดรายวชิา         ภูมิ
เศรษฐศาสตร์ทั้ง 12 บท ในแผน่ใสอธิบายประกอบการ
ซกัถามนกัเรียน 

4. ครูใหน้กัเรียนชมโครงการจดัการเรียนรู้รายวชิาภูมิ
เศรษฐศาสตร์ในแผน่ใส อธิบายและซกัถามนกัเรียน 

5. ครูใหน้กัเรียนเสนอกฎกติกาในการเรียนรายวชิา
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  

 

6. ครูใหน้กัเรียนเสนอหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล                                             
 

 
1. นกัเรียนสนทนากบัครูถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและ

ตระหนกัถึงความส าคญั และ     ความจ าเป็น ตลอดจน
ประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บจากการศึกษาวชิาภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ       

2. นกัเรียนอ่านหลกัสูตร จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐาน
รายวชิา และค าอธิบายรายวิชา         ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
ท่ีครูมอบให ้                                                                                                         

 
 

3. นกัเรียนชมแผนผงัความคิดรายวชิา                 
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและอ่านช่ือเร่ืองทั้ง 12 บท    จาก
แผน่ใส ฟังการอธิบายและถาม-ตอบ       

4. นกัเรียนชมและตอบ ซกัถามเก่ียวกบัโครงการจดัการ
เรียนรู้รายวชิา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจตลอด ภาคเรียน                                    

5. นกัเรียนแต่ละคนเสนอกฎกติกาในการเรียนรายวชิา
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และหวัหนา้จดบนกระดานด า และ
นกัเรียนจดลงสมุด เพื่อไวป้ฏิบติั     

6. นกัเรียนเสนอการวดัและประเมินผลระหวา่ง     ภาค
เรียนร้อยละ 80 และประเมินสรุปร้อยละ 20 

คะแนนประเมนิระหว่างภาคเรียน เช่น  
6.1  จิตพิสยั                  10   คะแนน 

6.2  เวลาเรียน               10   คะแนน 
6.3  แบบฝึกหดั            10   คะแนน 

6.4  ทดสอบยอ่ย          20   คะแนน 

6.5  ทดสอบกลางภาค  10   คะแนน 
6.5  งานท่ีมอบหมาย    20   คะแนน 

        รวม                      80   คะแนน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 

ระดับคะแนน มีดงัน้ี 
80 – 100   =   4 
75 – 79     =   3.5 



 
 
 
 
 

7. ครูปรึกษากบันกัเรียนถึงงานท่ีมอบหมาย  และอธิบาย
โครงการเพียงพอเพื่อพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ให้
นกัเรียนท าตั้งแต่สปัดาห์ท่ี 1-18      

 
                                               
8. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 12 บท ตามท่ี

ครูก าหนดให ้    
 

9. ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียน   ทุกคน 
และใหน้กัเรียนเฉลยคนละ 1 ขอ้            

10. ครูแนะน าหนงัสือเรียน เอกสารประกอบ       การเรียน 
และแหล่งสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 

 

ขั้นสรุป 

1. ครูและนกัเรียนสรุปร่วมกนั 

2. ครูใหน้กัเรียนชมภาพในหนงัสือท่องเท่ียวภาคเหนือ 
และท่องเท่ียวภาคใต ้

70 – 74     =   3 
65 – 69     =   2.5 
60 – 64     =   2 
55 – 59     =   1.5 
50 – 54     =   1 
1 – 49       =   0 

7. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นกบัครูถึงงาน            ท่ี
มอบหมาย สรุปดงัน้ี                                                                                 

       7.1  งานเด่ียว  2  ช้ิน =  10   คะแนน        
7.2  งานกลุ่ม  1  ช้ิน =  10   คะแนน 

8. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 12 บท      แบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ เวลา         10 นาที รวม 
30 คะแนน                                        

9. นกัเรียนฟังคะแนน และเฉลยแบบทดสอบ    ก่อนเรียน 
คนละ 1 ขอ้ รับกระดาษค าตอบคืน เพื่อชมความรู้
พ้ืนฐานของตนเอง       

10. นกัเรียนชมหนงัสือเรียน เอกสารประกอบ      การเรียน 
และแหล่งสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ         

 
 

1. นกัเรียนและครูสรุปร่วมกนั 

2. นกัเรียนชมภาพในหนงัสือท่องเท่ียวภาคเหนือและ
ท่องเท่ียวภาคใต ้

 

 
 

ส่ือการเรียนรู้              
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)                                 รายวิชา
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

2. จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และค าอธิบายรายวชิาภภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
 ส่ือโสตทศัน์ 

1. แผน่ใสหลกัสูตรประกาศนียบตัร พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)                             รายวิชา
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  

2. แผน่ใสจุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา ค าอธิบายรายวิชา แผนผงัความคิด            โครงการจดัการ
เรียนรู้ และระดบัคะแนน 



 หนังสืออ้างองิ 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2550. ท่องเทีย่วภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่ง        ประเทศไทย. 
 ________________________. 2550. ท่องเทีย่วภาคใต้. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
 สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 
               สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

การวดัและประเมนิผล      
1. ครูสงัเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้น ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของนกัเรียน 

2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ เวลา 10 นาที รวม 30 คะแนน 
แลว้ครูเฉลยและตรวจให ้บอกคะแนนนกัเรียน เพ่ือใหรู้้พ้ืนฐานของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนการสอน บทที ่1    

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่2 

ช่ือบท     ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย     รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย จ านวน  2  ชัว่โมง 

สาระการเรียนรู้ 
1. ค านิยามของภูมิศาสตร์กายภาพ                                    
2.สาขาของภูมิศาสตร์กายภาพ          
3. หินชุดต่าง ๆ ของประเทศไทย    
4. ท่ีตั้ง อาณาเขต ขนาด รูปร่าง และแนวพรมแดนของประเทศไทย 

5. การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  
6. ลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย       
7. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8. ประชากรของประเทศไทย 

         9. ปรากฏการณ์โลกร้อน 
 

สาระส าคญั          
ในการศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย จ าเป็นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจค านิยามของภูมิศาสตร์

กายภาพ สาขาของภูมิศาสตร์กายภาพ หินชุดต่าง ๆ ของประเทศไทย ท่ีตั้ง อาณาเขต ขนาดรูปร่าง และแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย การแบ่งภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยประกอบดว้ย ลกัษณะภูมิ
ประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชากรของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาภูมิศาสตร์
ของภาคต่าง ๆ ต่อไป             

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  บอกค านิยามค าวา่ “ภูมิศาสตร์กายภาพ” ได ้                      
2. อธิบายสาขาของภูมิศาสตร์กายภาพได ้

3. สรุปหินชุดต่าง ๆ ของประเทศไทยได ้       
4. ช้ีท่ีตั้ง อาณาเขต รูปร่าง และแนวพรมแดนของประเทศไทยได ้

5. อธิบายหลกัเกณฑก์ารแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได ้

6. จ าแนกลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยได ้

7. สรุปลกัษณะประชากรของประเทศไทยได ้       
8. สรุปสาเหตุและเสนอวธีิแกปั้ญหาโลกร้อนได ้         

 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูน าแผนท่ีทวปีเอเชียมาใหน้กัเรียนชม และ  ใหน้กัเรียน
แข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                                                             
2.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีท่ีตั้งของประเทศ     ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตต้ามท่ีครูก าหนดให ้    คนละ 1 ประเทศ 
และใหบ้อกช่ือประเทศท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัท่ี 1-3            
 
 

3.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 1 เม่ือท า
เสร็จครูตรวจ บอกคะแนนแก่นกัเรียน           
 

4.ครูใหน้กัเรียนตอบแบบทดสอบก่อนเรียน       บทท่ี 1 คน
ละ 1 ขอ้                   
 

ขั้นสอน 
1. ครูใหน้กัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของ

โลก แลว้ใหน้กัเรียนจดบนัทึกสาระส าคญั และอภิปราย
ร่วมกนั 

2. ครูใหน้กัเรียนนิยามค าวา่ “ภูมิศาสตร์กายภาพ” ตาม
ทศันะของนกัเรียน แลว้ครูกล่าวเสริมความใหส้มบูรณ์ 

3. ครูใหน้กัเรียนอธิบายประกอบการยกตวัอยา่งสาขาของ
ภูมิศาสตร์กายภาพ 

4. ครูใหน้กัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของ
ประเทศไทย แลว้ใหน้กัเรียนจดบนัทึกสาระส าคญัและ
อภิปรายร่วมกนั 

 
3. นกัเรียนชมแผนท่ีทวปีเอเชีย และออกไปแข่งขนักนัช้ี

ท่ีตั้งของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                                                                        
 

4. นกัเรียนออกไปแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งของประเทศ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตต้ามท่ีครูก าหนดให ้   คนละ 1 
ประเทศ เช่น ประเทศไทย สหภาพพม่า ลาว กมัพชูา 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวนัออก และ
นกัเรียนบอกช่ือประเทศ  ท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัท่ี 1-3 

5. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 1      แบบ
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา        5 นาที 
รวม 10 คะแนน แลว้ส่งครูตรวจ 

6. นกัเรียนตอบแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 1    คนละ 1 
ขอ้ ถา้คนใดตอบถูกตอ้งครูจะชมเชย แต่ถา้ตอบผิดครู
จะถามคนต่อไป 

 

1. นกัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของโลกแลว้
จดบนัทึกสาระส าคญั และอภิปรายร่วมกนั                                   

2. นกัเรียนใหค้  านิยามค าวา่ “ภูมิศาสตร์กายภาพ” ตาม
ทศันะของตน แลว้ฟังครูกล่าวเสริม           ใหถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

3. นกัเรียนอธิบายประกอบการยกตวัอยา่งสาขาของ
ภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 5 สาขา 

4. นกัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศ
ไทย แลว้จดบนัทึกสาระส าคญั และอภิปรายร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

1.ครูใหน้กัเรียนสรุปหินชุดต่าง ๆ ท่ีส าคญัของประเทศไทย
ตามท่ีครูก าหนดให ้

2.ครูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยไปใหน้กัเรียนชม และให้
นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้ง อาณาเขต และแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย ตามท่ีครูก าหนดให ้

3.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัเขียนขอ้ดีและขอ้เสียของต าแหน่ง
ท่ีตั้งของประเทศไทยบนกระดานด า ตามท่ีครูก าหนดให ้แลว้
อภิปรายสรุปร่วมกนั 

4.ครูใหน้กัเรียนบอกจ านวนภาค และช่ือภาคของประเทศ
ไทย ตามทศันะของนกัเรียน 

5.ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ความหมายของภูมิภาค 
จุดมุ่งหมาย หลกัเกณฑก์ารแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แลว้อภิปรายสรุป
ร่วมกนั 
 

1.นกัเรียนสรุปหินชุดต่าง ๆ ท่ีส าคญัของประเทศไทย  
- ท่ีเป็นแหล่งสะสมถ่านหินลิกไนตแ์ละน ้ ามนั
ปิโตรเลียม 

- ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ใน 3 ของประเทศไทย 

- มีแทรกตวัอยูใ่นทิวเขาภาคเหนือ               ภาค
ตะวนัตก ภาคตะวนัออก และภาคใต ้

2.นกัเรียนชมแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย และแข่งขนัช้ีแผนท่ี
ประเทศไทย ดงัน้ี                               

1.ช้ีท่ีตั้งประเทศไทย เสน้ละติจูด-ลองจิจูด 

2.ช้ีอาณาเขตและพรมแดนของประเทศไทย บอกช่ือ
ประเทศท่ีติดพรมแดนกบัประเทศไทยทั้ง 4 ดา้น 

3.ช้ีจงัหวดัท่ีอยูเ่หนือสุด ใตสุ้ด ตะวนัตกสุด และ
ตะวนัออกสุด 

4.บอกขนาดและรูปร่างของประเทศไทย 

5.ช้ีพรมแดนทางบกและทางทะเลของประเทศไทย 

3.นกัเรียนแข่งขนักนัเขียนขอ้ดีและขอ้เสียของต าแหน่งท่ีตั้ง
ของประเทศไทยเป็นขอ้ ๆ บนกระดานด า แลว้อภิปรายสรุป
ร่วมกนั 

4.นกัเรียนตอบตามความเขา้ใจของตน 
 

5. นกัเรียนไปศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้แลว้
อภิปรายสรุปร่วมกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

1.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบจ านวนจงัหวดัท่ีคณะกรรมการ
ภูมิศาสตร์แห่งชาติกบัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติแบ่งไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ครูใหน้กัเรียนแต่ละแถวส่งตวัแทนออกมาแข่งขนั จดั
อนัดบั 1-6 จากตารางท่ี 1 แสดงภาค จงัหวดั เน้ือท่ีภาค 
ประชากร และความหนาแน่นของประชากรของประเทศ
ไทย ตามท่ีครูก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 

6.นกัเรียนเปรียบเทียบจ านวนจงัหวดัของ              2 
หน่วยงาน ไดด้งัน้ี 

ภาคภูมศิาสตร์ 

1. ภาคเหนือ                                  9  จงัหวดั 

2. ภาคกลาง                                 22  จงัหวดั 

3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ         20 จงัหวดั 

4.   ภาคตะวนัตก                           5  จงัหวดั 

5. ภาคตะวนัออก                               7   จงัหวดั 

6. ภาคใต ้                                      14   จงัหวดั 

                         รวม                      77  จงัหวดั 
ภาคพฒันาฯ 

1. ภาคเหนือ                                17  จงัหวดั 

2. ภาคกลาง                                  9   จงัหวดั 

3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ         20   จงัหวดั 

4. ภาคตะวนัตก                            8   จงัหวดั 

5. ภาคตะวนัออก                              9   จงัหวดั 

6. ภาคใต ้                                    14    จงัหวดั 

                         รวม                      77   จงัหวดั 
7.นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละแถวออกไปแข่งขนัจดั
อนัดบั 1-6 ตามท่ีครูก าหนดให ้ดงัน้ี                  

11.1 แถวท่ี 1 จดัอนัดบั 1-6 ภาคท่ีมีจงัหวดัมากท่ีสุด-
นอ้ยท่ีสุด 

11.2 แถวท่ี 2 จดัอนัดบั 1-6 ภาคท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด-นอ้ย
ท่ีสุด 

11.3 แถวท่ี 3 จดัอนัดบัท่ี 1-6 ภาคท่ีมีประชากรมาก
ท่ีสุด-นอ้ยท่ีสุด 

11.4 แถวท่ี 4 จดัอนัดบั 1-6 ภาคท่ีมีประชากร
หนาแน่นมากท่ีสุด-หนาแน่นนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

3.ครูใหน้กัเรียน 2 คน ศึกษาคน้ควา้จ านวนประชากรปีล่าสุด
จาก www.dopa.go.th และส่งตวัแทนน าเสนอและติดท่ีป้าย
นิเทศหนา้ชั้นเรียน 

4.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษาคน้ควา้
จากอินเทอร์เน็ต หนงัสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ใน
หวัขอ้เร่ือง ลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยและ
ส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทย และสรุปลกัษณะพิเศษทั้ง 7 เขต                                                
6. ครูน าตวัอยา่งแร่ชนิดต่าง ๆ มาใหน้กัเรียนชม และบอก

ประโยชนข์องแร่ชนิดนั้น ๆ โดยดูจากตารางแร่ของ
ภาคต่าง ๆ 

7. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มสนใจศึกษาคน้ควา้จาก
อินเทอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพต์ามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้
แลว้ส่งตวัแทนสรุปสาระส าคญั    หนา้ชั้นเรียน และ
จดัท าป้ายนิเทศ 

 

8.นกัเรียน 2 คน ศึกษาคน้ควา้จ านวนประชากร   ปี
ล่าสุดจาก www.dopa.go.th และส่งตวัแทนน าเสนอและ
ติดท่ีป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 

9.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษา
คน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต หนงัสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน ดงัน้ี 

1.กลุ่มท่ี 1 เร่ืองลกัษณะภูมิประเทศของประเทศไทย 

2.กลุ่มท่ี 2 เร่ืองลกัษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 

3.กลุ่มท่ี 3 เร่ืองทรัพยากรดินของประเทศไทย 

4.กลุ่มท่ี 4 เร่ืองทรัพยากรน ้ าของประเทศไทย 

5.กลุ่มท่ี 5 เร่ืองทรัพยากรแร่ของประเทศไทย 

6.กลุ่มท่ี 6 เร่ืองทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทย 

7.กลุ่มท่ี 7 เร่ืองทรัพยากรนนัทนาการของประเทศไทย 

8.กลุ่มท่ี 8 เร่ืองประชากรของประเทศไทย 

แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

9.นกัเรียนชมแผนท่ีแสดงลกัษณะกายภาพของประเทศ
ไทยและสรุปลกัษณะพิเศษทั้ง 7 เขต 

 

10.นกัเรียนชมตวัอยา่งแร่ชนิดต่าง ๆ และบอก
ประโยชนข์องแร่ชนิดนั้น ๆ ไดถู้กตอ้ง 

 

12. นกัเรียนแบ่งกลุ่มสนใจออกเป็น 2 กลุ่ม ศึกษาคน้ควา้
จากอินเทอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ ์แลว้ส่งตวัแทนสรุป
สาระส าคญัหนา้ชั้นเรียน และจดัท าป้ายนิเทศในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 

ขั้นสรุป 

1. ครูใหน้กัเรียนสรุปบทเรียนโดยท าแผนผงัความคิด และ
ใหอ้าสาสมคัรออกมาสรุปจากแผนผงัความคิดนั้น                                                                         

 

13.ปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบและวธีิแกไ้ข 

14.ปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญา ผลกระทบและ
วธีิแกไ้ข         
 

1. นกัเรียนสรุปบทเรียนโดยแผนผงัความคิด และให้
อาสาสมคัรออกมาสรุปจากแผนผงัความคิดนั้น                
            

 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. สุดชฎา สุทธิศร. 2548. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 
2. วโิรจน์ เอ่ียมเจริญ สมเกียรติ ภู่ระหงษ ์และสริตา ช่วยวงค.์ 2547. ไทยแลนด์แอตลาส.           พิมพค์ร้ังท่ี 3 

กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 

 ส่ือโสตทศัน์ 
1. วดิีทศันเ์ร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของโลก                      
2. วดิีทศันเ์ร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย 
3. http://www.dopa.go.th 

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1. แผนท่ีทวปีเอเชีย  จ านวน 1 ระวาง 
2. แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง 
3. แผนท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของประเทศไทย  จ านวน 1 ระวาง 

 หนังสืออ้างองิ 
สมมต สมบูรณ์ และสมนึก ทองมีเพชร. 2548. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ภูมศิาสตร์ ม.6. กรุงเทพฯ: 

วฒันาพานิช ส าราญราษฎร์. 
สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.      
 

สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



การวดัและประเมนิผล      
9. ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 1.1-1.2 และส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน 

10. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 ตอนท่ี 1-4 แลว้ส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป แลว้ครูตรวจ 
11. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน แลว้ครูเฉลยและตรวจ 

12. ครูให้นกัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 กรอกลงในแบบสรุปประเมินตนเอง 
และดูระดบัผลการเรียนเพ่ือพฒันาต่อไป 

13. ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

14. ครูสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นของนักเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานกลุ่มและคุณภาพ
ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  



 แผนการสอน บทที ่2    

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ(10000302)                    สอนคร้ังที ่3 

ช่ือบท  หลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ   รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        หลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์                                    
2.ระดบัของวชิาเศรษฐศาสตร์          
3.ประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์  
4.ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ                                 
5.ความส าคญัของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ 

6.กระบวนการทางการผลิต 

7.การวดัระดบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

8.ระบบเศรษฐกิจ             

 
สาระส าคญั          

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจ ากัด แต่ความตอ้งการของมนุษยมี์ไม่จ ากัด จึงเกิดปัญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจวา่จะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และผลิตเพ่ือใคร ฉะนั้นจึงตอ้งศึกษาหลกัเศรษฐศาสตร์ และแต่ละประเทศมีระบบการ
ปกครองท่ีแตกต่างกนัจึงมีระบบเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นเพ่ือให้เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงควรศึกษาหลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ                  

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกความหมายของเศรษฐศาสตร์ได ้                                   
2.เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์จุลภาคกบัเศรษฐศาสตร์มหภาคได ้

3.อธิบายประโยชนข์องวชิาเศรษฐศาสตร์ได ้

4.ระบุปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ได ้                         
5.บอกความส าคญัของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ได ้

6.จ าแนกกระบวนการทางเศรษฐกิจได ้           
7.อธิบายการวดัระดบักิจกรรมทางเศรษฐกิจได ้

         8.สรุปลกัษณะพิเศษของระบบเศรษฐกิจทั้ง 4 แบบได ้         
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูสนทนากบันกัเรียนถึงภาวะเศรษฐกิจ          ในปัจจุบนั 
ค่าครองชีพในครอบครัว และค่าใชจ่้ายของนกัเรียน                                                             
2.ครูช้ีใหน้กัเรียนตระหนกัถึงเร่ืองการประหยดัในยคุค่า
ครองชีพสูง โดยร่วมโครงการเพยีงพอ  เพื่อพอเพียง ท าใบ
งาน 2.1 ในสมุด 1 เล่ม       แลว้ส่งครูตามเวลาท่ีครูก าหนด 

3.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 2 เม่ือท า
เสร็จครูตรวจ บอกคะแนนแก่นกัเรียน 
            
4.ครูใหน้กัเรียนเฉลยค าตอบของแบบทดสอบ  ก่อนเรียนบท
ท่ี 2 คนละ 1 ขอ้ ถา้คนใดตอบถูกตอ้งครูจะชมเชย แต่ถา้ตอบ
ผิดครูจะเฉลยให ้พร้อมทั้งบอกเหตุผล 

5.ครูใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาบทท่ี 2 ในเวลา          10 นาที 
 

ขั้นสอน 
1.ครูใหน้กัเรียน 1 คน หาข่าวเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจ ติดบน
กระดาษขนาด A4 แลว้สรุปข่าวใหเ้พ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน 
และติดข่าวท่ีป้ายนิเทศ 

2.ครูใหน้กัเรียนบอกความหมายของค าวา่ “เศรษฐศาสตร์” 
ตามทศันะของนกัเรียน 

3.ครูถามค าถามใหน้กัเรียนตอบ และอธิบายความหมายของ
ค าวา่ “เศรษฐศาสตร์” เพ่ิมเติม 

4.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์จุลภาคกบั
เศรษฐศาสตร์มหภาค    

 
1.นกัเรียนสนทนากบัครูถึงภาวะเศรษฐกิจ           ค่าครองชีพ
ในครอบครัว และค่าใชจ่้ายของตน ตามทศันะของตนเอง                                     
2.นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการเพียงพอ        เพ่ือพอเพียง 
โดยท าใบงาน 2.1 ลงในสมุด 1 เล่ม แลว้ส่งครูตามเวลาท่ีครู
ก าหนด 
 

3นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 2     แบบเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ในเวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครู                                         
4.นกัเรียนเฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน    บทท่ี 2  
 
 

5.นกัเรียนอ่านเน้ือหาบทท่ี 2 เป็นเวลา 10 นาที                                                      
 
 
 

6.นกัเรียน 1 คน หาข่าวเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจติดบนกระดาษ
ขนาด A4 แลว้สรุปข่าวหนา้ชั้นเรียนและติดข่าวท่ีป้ายนิเทศ                     
7.นกัเรียนบอกความหมายของค าวา่ “เศรษฐศาสตร์” ตาม
ทศันะของตนเอง                            
8.นกัเรียนตอบค าถามของครู และฟังค าอธิบายความหมาย
ของค าวา่ “เศรษฐศาสตร์” เพ่ิมเติม 

9.นกัเรียนเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์จุลภาคกบัเศรษฐศาสตร์
มหภาค                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

5. ครูใหน้กัเรียนบอกประโยชน์ของการศึกษา    วชิา
เศรษฐศาสตร์ คนละ 1 ขอ้ บนกระดานด า 

6. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ     3 คน 
ศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ตหรือหนงัสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้

 
 
 
 
 
 

7. ครูใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้เร่ือง “ฉลาด
ซ้ือ ประหยดัทรัพย”์ และสรุปเป็นขอ้ ๆ บนกระดานด า 

8. ครูใหน้กัเรียนอภิปรายกลุ่มในหวัขอ้เร่ือง “นกัเรียนท่ี
ศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์มีโอกาสเป็นเถา้แก่นอ้ย”                                  

 

ขั้นสรุป 

1. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียนดว้ยแผน่ใส 
 

10.นกัเรียนเขียนประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาวชิา
เศรษฐศาสตร์ คนละ 1 ขอ้ บนกระดานด า 

11.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน ศึกษา
คน้ควา้จากอินเทอร์เน็ตหรือหนงัสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.กลุ่มท่ี 1 เร่ืองปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

2.กลุ่มท่ี 2 เร่ืองความส าคญัของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจต่อ
วชิาเศรษฐศาสตร์ 

3.กลุ่มท่ี 3 เร่ืองกระบวนการทางการผลิต 

4.กลุ่มท่ี 4 เร่ืองการวดัระดบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ         
5.กลุ่มท่ี 5 เร่ืองระบบเศรษฐกิจ         

12.นกัเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในหวัขอ้เร่ือง “ฉลาดซ้ือ 
ประหยดัทรัพย”์ และสรุปเป็นขอ้ ๆ บนกระดานด า                 
13.นกัเรียนอภิปรายกลุ่มในหวัขอ้เร่ือง “นกัเรียน   ท่ีศึกษา
วชิาเศรษฐศาสตร์มีโอกาสเป็น            เถา้แก่นอ้ย” 
 
 

14.นกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียนดว้ยแผน่ใส 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. ประชุม โฉมฉาย ธรรมนูญ โสภารัตน์ และไศล นิรัติยศกลุ. 2529. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวชิา ส.504 
สังคมศึกษา. กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 

2. วริิยา อนนัตศิริ และมาลี ตรีทศายธุ. 2547. หลกัเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยร์วมหนงัสือกรุงเทพ (2004.) 
 ส่ือโสตทศัน์ 

1. แผน่ใสเร่ืองหลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ จ านวน 5 แผน่ 

 หนังสืออ้างองิ 
ประพนัธ์ เศวตนนัทน์ และไพศาล เลก็อุทยั. 2544.  หลกัเศรษฐศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        

               สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 

 

 

การวดัและประเมนิผล      
            1. ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 2.1 และส่งครูสปัดาห์/คร้ัง                      
                  2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 2 ตอนท่ี 1-4 แลว้ส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป 

3.ครูใหน้กัเรียนหาข่าวเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจจากอินเทอร์เน็ตหรือหนงัสือพิมพร์ายวนั คนละ 1 ข่าว ติดบนกระดาษ 
A4 และออกไปสรุปข่าวใหเ้พ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน แลว้น าข่าวติดป้ายนิเทศ   หนา้ชั้นเรียน 

4.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน แลว้ครูเฉลยและตรวจ 

5.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 กรอกลงในแบบสรุปประเมินตนเอง และ
ดูระดบัผลการเรียนเพ่ือพฒันาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่3   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่4 

ช่ือบท  เคร่ืองมือส าคญัท่ีใชศึ้กษาภูมิศาสตร์    รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        เคร่ืองมือส าคญัท่ีใชศึ้กษาภูมิศาสตร์  จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. แผนท่ี 

2. แผนท่ีทางกายภาพ 

3. ภาพถ่ายทางอากาศ                          
4. การก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก         
5. การส ารวจจากระยะไกล       
6. 50 ปี นาซาส ารวจอวกาศ                                 
7. ดาวเทียมของประเทศไทย                    
8. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

9. การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

 
สาระส าคญั          

ในยคุโลกาภิวตัน์มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัจ านวนมากเพ่ือใชศึ้กษาภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ี แผนท่ีทางกายภาพ ภาพถ่าย
ทางอากาศ การก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก การส ารวจจากระยะไกล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ องคก์ารนาซามี
บทบาทส าคญัต่อการส ารวจอวกาศมา 50 ปีแลว้ และประเทศไทยก็มีดาวเทียมใชเ้ช่นกนั ฉะนั้นเราจึงควรศึกษานวตักรรม
เหล่าน้ี เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาภูมิศาสตร์ต่อไป                                               

                                      

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.บอกประโยชน์ของแผนท่ีได ้                                          
2.ระบุประโยชนข์องภาพถ่ายทางอากาศได ้                 
3.บอกความส าคญัของการก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกได ้

4.ยกตวัอยา่งอุปกรณ์การส ารวจจากระยะไกลได ้                   
5.สรุปสาระส าคญัของ 50 ปี นาซาส ารวจอวกาศได ้         
6.ยกตวัอยา่งดาวเทียมของประเทศไทยได ้

7.ระบุประโยชนข์องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได ้

8.ยกตวัอยา่งเวบ็ไซตท์างภูมิศาสตร์ได ้
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1. ครูสนทนากบันกัเรียนวา่ชาวต่างชาติมาเท่ียวประเทศไทย 
เขาไปจงัหวดัต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง เพราะเขาใชอ้ะไรเป็น
เคร่ืองมือหาสถานท่ีต่าง ๆ                                                     
2.ครูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย และถามค าถามนกัเรียน 
เช่น ดอยสุเทพ ภูกระดึง เกาะตะปู ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอะไร ให้
นกัเรียนออกมาช้ีแผนท่ี                                          
3.ครูใหน้กัเรียนบอกประโยชนข์องแผนท่ี           
4.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 3 ตามท่ีครู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จแลว้ครูตรวจ บอกคะแนนแก่นกัเรียน                                      
 

ขั้นสอน 
1.ครูใหน้กัเรียนบอกความหมาย ประเภท ชนิดของ
แผนท่ี 

2.ครูพานกัเรียนไปหอ้งสมุด แบ่งกลุ่มนกัเรียน
ออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอ
สรุปหนา้ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.นกัเรียนสนทนากบัครู และตอบค าถามของครู                                                     
 
                                     
2.นกัเรียนตอบค าถามของครู และช้ีท่ีตั้งของสถานท่ีต่าง ๆ ท่ี
ครูก าหนดให ้  
 

3.นกัเรียนบอกประโยชน์ของแผนท่ี                 
4.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 3     แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา          5 นาที รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครูตรวจ                                                                                                   
 
 

5.นกัเรียนบอกความหมาย ประเภท ชนิดของ   แผนท่ี                                                                 
6.นกัเรียน แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต แลว้ส่งแทนมาน าเสนอสรุปหนา้ชั้น
เรียน       ตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

1.กลุ่มท่ี 1  แผนท่ีทางกายภาพ 

2.กลุ่มท่ี 2  ภาพถ่ายทางอากาศ 

3.กลุ่มท่ี 3  การก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก 

4.กลุ่มท่ี 4  การส ารวจจากระยะไกล 

5.กลุ่มท่ี 5  50 ปี นาซาส ารวจอวกาศ 

6.กลุ่มท่ี 6  ดาวเทียมของประเทศไทย 

7.กลุ่มท่ี 7  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

8.กลุ่มท่ี 8  การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลทาง   
                      ภูมิศาสตร์ 
 

  

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นสรุป 

1. ครูใหน้กัเรียนต่อจ๊ิกซอวแ์ผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย 

2. ครูใหน้กัเรียนแข่งขนักนัน าภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัไปติดท่ีจงัหวดับนแผนท่ีรัฐกิจของประเทศไทย 

 

1. นกัเรียนต่อจ๊ิกซอวแ์ผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย                                
 

2. นกัเรียนแข่งขนัโดยน าภาพสถานท่ีท่องเท่ียว    ท่ีส าคญั
ไปติดท่ีจงัหวดับนแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย        



ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. ขวญัชยั วเิศษสุวรรณ. 2548. ภูมศิาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5-6. กรุงเทพฯ: แมค็.          
2. ชาญชยั อาจินสมาจาร. 2548. การท่องอวกาศ ความรู้เกีย่วกบัการขึน้สู่อวกาศของมนุษย.์      พิมพค์ร้ังท่ี 2. 

กรุงเทพฯ: อกัษรวฒันา. 
3. สถาบนัพฒันาองคค์วามรู้ดา้นอวกาศ. 2549. หลกัการพื้นฐานเทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบนั

พฒันาองคค์วามรู้ดา้นอวกาศ ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์าร
มหาชน). 

4. สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ ์
 ส่ือโสตทศัน์ 

i. www. gistda.or.th-เทคโนโลยอีวกาศ 

ii. www.thai.net/galaxy-โลก ดวงดาว และอวกาศ 
 หุ่นจ าลองหรือของจริง 

1. แผนท่ีรัฐกิจของประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง 

2. รูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย จ านวน 10 ภาพ                        

การวดัและประเมนิผล      
10. ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 3.1 และส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน                   
11. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 3 ตอนท่ี 1-4 แลว้ส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังไป แลว้ครูตรวจ 

ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 นาที แลว้ครูเฉลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนการสอน บทที ่4   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่5-6 

ช่ือบท     กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวม  4  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จ านวน  4  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

2.กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

3.เกษตรกรรม 

4.อุตสาหกรรม                      
5.พาณิชยกรรม  
6.การคมนาคมขนส่งและการส่ือสาร 

7.แนวโนม้กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
สาระส าคญั          

ลกัษณะทางกายภาพของประเทศไทยเอ้ืออ านวยต่อการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ปัจจุบนัประเทศไทยไดพ้ฒันาระบบการพาณิชยแ์ละการคมนาคมขนส่งให้ทนัสมยัมีศกัยภาพ
ทดัเทียมอารยประเทศ และแนวโนม้กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีโครงการใหม่ ๆ โดยเฉพาะการผลิต
พลงังานทดแทนน ้ ามนั เป็นตน้                                                                      

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกความหมายของค าวา่ “กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ” ได ้                
2.จ าแนกกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได ้      
3.ระบุแหล่งผลิตสินคา้เกษตรกรรมท่ีส าคญัของประเทศไทยได ้

4.ยกตวัอยา่งอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทยได ้     
5.ระบุสินคา้เขา้และสินคา้ออกท่ีส าคญัของประเทศไทยได ้ 
6.อธิบายระบบคมนาคมขนส่งและการส่ือสารของประเทศไทยได ้

7.สรุปโครงการส าคญั ๆ ของประเทศไทยได ้       
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูซกัถามนกัเรียนถึงอาชีพหลกัของบิดา มารดา และ
ผูป้กครองของนกัเรียน                               
 
 
                                                 
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 4 ตามท่ีครู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จครูตรวจ        บอกคะแนนแก่นกัเรียน                                                                                                   
                                             
ขั้นสอน 
1.ครูใหน้กัเรียนบอกความหมายของกิจกรรมพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ ตามทศันะของนกัเรียน 

2.ครูใหน้กัเรียนจ าแนกประเภทของกิจกรรมพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

3.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ     3 คน ไป
ส ารวจขอ้มูลการประกอบอาชีพของ  คนส่วนใหญ่ในชุมชน
ใกลส้ถานศึกษา          แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอ
ประกอบภาพถ่าย         หนา้ชั้นเรียน 

4.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งการประกอบอาชีพของ
ประเทศไทย และใหน้กัเรียนออกมาช้ีแหล่งเพาะปลูกพืช
ประเภทต่าง ๆ ตามท่ีครูก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.นกัเรียนตอบอาชีพหลกัของบิดา มารดา และผูป้กครอง
ตามสภาพจริง เช่น ท านา ท าสวน    ท าไร่ เล้ียงสตัว ์ประมง 
ท าป่าไม ้คา้ขาย          รับราชการ เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
และ        ท าธุรกิจ เป็นตน้                                   
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 4  ปรนยัแบบ
เลือกตอบ 10 ขอ้ เวลา 5 นาที       รวม 10 คะแนน แลว้ส่งครู
ตรวจ 
 
 

3.นกัเรียนบอกความหมายของกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ตามความเขา้ใจของตนเอง                                     
4.นกัเรียนจ าแนกประเภทของกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

5.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน   ไปส ารวจ
ขอ้มูลการประกอบอาชีพของ           คนส่วนใหญ่ในชุมชน
ใกลส้ถานศึกษา           แลว้ส่งตวัแทนมาน าเสนอประกอบ
ภาพถ่าย         หนา้ชั้นเรียน 

6.นกัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งการประกอบอาชีพของ
ประเทศไทย และออกไปช้ีแหล่งเพาะปลูก ดงัน้ี 

8.1 พืชท่ีใชเ้ป็นอาหาร 

8.2 พืชท่ีใชน้ ้ ามนั 

8.3 พืชท่ีใชเ้สน้ใย 

8.4 พืชสวน ผกั ผลไม ้

8.5 พืชเศรษฐกิจ 

8.6 พืชอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

5.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งการเล้ียงสตัวข์อง
ประเทศไทย และใหอ้อกมาช้ีแหล่งการเล้ียงสตัวต์าม
ประเภทท่ีครูก าหนดให ้
 

6.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งประมงของประเทศ
ไทย และใหอ้อกมาช้ีแหล่งประมงตามท่ีครูก าหนดให ้
 
 

7.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ      2 คน 
ศึกษาคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ตและ           ส่ือส่ิงพิมพต์าม
หวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้และส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
พร้อมส่งรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ      2 คน 
ศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต และท า    ป้ายนิเทศหนา้ชั้น
เรียน ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้
 
 
 
 
 

7.นกัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งการเล้ียงสตัวข์องประเทศ
ไทย และออกไปช้ีแหล่งท่ีเล้ียงสตัว ์สุกร โค กระบือ เป็ด ไก่ 
แพะ แกะ มา้ ลา และล่อ 

8.นกัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งประมงของประเทศไทย และ
ออกไปช้ีแหล่งประมง ดงัน้ี 

6.1 แหล่งประมงน ้ าจืด 

6.2 แหล่งประมงน ้ ากร่อย 

6.3 แหล่งประมงน ้ าเคม็ 

9.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษาคน้ควา้
ทางอินเทอร์เน็ตและส่ือส่ิงพิมพ ์แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน พร้อมส่งรายงาน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

    กลุ่มท่ี 1 เร่ืองการท าป่าไมข้องประเทศไทย 

    กลุ่มท่ี 2 เร่ืองการท าเหมืองแร่ของประเทศไทย 

    กลุ่มท่ี 3 เร่ืองการท าอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

    กลุ่มท่ี 4 เร่ืองสินคา้เขา้และสินคา้ออก        5 อนัดบัแรก
ของประเทศไทย 

   กลุ่มท่ี 5 เร่ืองการคมนาคมและการส่ือสาร 
10.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และท า  ป้ายนิเทศหนา้ชั้น
เรียน ดงัน้ี 

                   1.กลุ่มท่ี 1 เร่ืองไบโอดีเซล 

                   2.กลุ่มท่ี 2 เร่ืองแก๊สโซฮอล ์

                   3.กลุ่มท่ี 3 เร่ืองก๊าซเอน็จีว ี

4.กลุ่มท่ี 4 เร่ืองรถไฟฟ้าใตดิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

9.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ      5 คน 
ระดมสมอง และอภิปรายกลุ่มเสนอมาตรการในการ
ประหยดัพลงังาน ตามท่ีครูก าหนดให ้
 
 

10.ครูใหน้กัเรียนเสนอโครงการเพื่อลดภาวะ     โลกร้อน 
 
 
 

ขั้นสรุป 

1.ครูใหน้กัเรียนท าสรุปบทเรียนเป็นแผนผงัความคิด  

11.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ระดมสมอง
และอภิปรายกลุ่มเสนอมาตรการในการประหยดัพลงังาน 
และน าไปใชท่ี้บา้น ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 การประหยดัน ้ า     
กลุ่มท่ี 2 การประหยดัไฟฟ้า 

กลุ่มท่ี 3 การประหยดัน ้ ามนั 

12.นกัเรียนเสนอโครงการ “โลกเยน็ดว้ยมือเรา” เช่น การ
แขวนตน้ไมท่ี้หนา้ต่างหอ้งเรียน การน าขวดน ้ าพลาสติกไป
ท าแจกนัดอกไม ้ปลูกตน้ไมค้นละ 1 ตน้ท่ีบา้น ใชถุ้งผา้แทน
ถุงพลาสติก และปลูกป่าชายเลน 
 

12.นกัเรียนท าสรุปบทเรียนเป็นแผนผงัความคิด                                  
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1.คณาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ คณะวชิาศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 2545. ภูมศิาสตร์ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
2.สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที ่3 เร่ืองข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา. 2520. กรุงเทพฯ:       หอรัษฎากรพิพฒัน์. 
3.สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที ่5 เร่ืองผกั ไม้ผล อ้อย มนัส าปะหลงั. 2520. กรุงเทพฯ:       หอรัษฎากรพิพฒัน์. 
 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.แผนท่ีแสดงแหล่งการประกอบอาชีพของประเทศ จ านวน 1 ระวาง 

2.แผนท่ีแสดงแหล่งการเล้ียงสตัวข์องประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง 

3.แผนท่ีแสดงแหล่งการประมงของประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง 

4.รูปภาพการประกอบอาชีพต่าง ๆ จ านวน 10 แผน่ 

สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 



การวดัและประเมนิผล      
 

1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 4.1-4.2 ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน                      
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป แลว้ครูตรวจ 

3.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน ส่งครูและครูเฉลยและตรวจ 

4.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในแบบสรุปแบบประเมินตนเอง 
เพื่อปรับปรุงตนเอง 
5.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด6.

ครูสงัเกตพฤติกรรมความเอาใจใส่ในการเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุณภาพของงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียน 

  



 แผนการสอน บทที ่5   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่7-8 

ช่ือบท    ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ                        รวม  4  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ                     จ านวน  4  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคมและวฒันธรรม                 
6.การคมนาคมขนส่ง 

7.โครงการพฒันาภาคเหนือ         
8.ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคเหนือไดส้มญานามว่า “ถิ่นไทยงาม” เพราะมีภูมิทศัน์งดงาม สตรีสวย และเป็นขุมทรัพยแ์ห่งประวติัศาสตร์ 
ตลอดจนเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรลา้นนา มีจงัหวดัล าพนูเป็นจงัหวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เดิมช่ือ     นครหริภุญชยั จงัหวดัล าปางเดิม
ช่ือ เขลางคน์คร และจงัหวดัเชียงรายไดช่ื้อวา่ “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” ปัจจุบนัภาคเหนือพฒันาในทุก ๆ ดา้นอยา่งเต็ม
ศกัยภาพ                                                               

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกลกัษณะทางกายภาพท่ีโดดเด่นของภาคเหนือได ้                      
2.อธิบายทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของภาคเหนือได ้  
3.ระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลกัของภาคเหนือได ้          
4.บอกช่ือจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของภาคเหนือได ้           
5.บอกสถานท่ีท่องเท่ียวและวฒันธรรมของภาคเหนือได ้  
6.อธิบายการคมนาคมขนส่งส าคญัของภาคเหนือได ้   
7.ยกตวัอยา่งโครงการพฒันาภาคเหนือได ้   
8.สรุปปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหาของภาคเหนือได ้

 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูน าสมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของภาคเหนือให้
นกัเรียนชม และใหน้กัเรียนตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และตั้งอยู่
ท่ีจงัหวดัอะไร                                               
2.ครูน าภาพนานาพรรณ นานาชาติ เฉลิมราชย ์มหานวมินทร์ 
ในงานมหกรรมพืชสวนโลก  เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์
2549 ใหน้กัเรียนชม พร้อมเล่าประสบการณ์ท่ีไปใหน้กัเรียน
ฟัง      
3.ครูใหน้กัเรียนท่ีเคยไปเท่ียวภาคเหนือ ออกมาเล่า
ประสบการณ์และความประทบัใจในภูมิทศัน์ อากาศ 
สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัต่าง ๆ       ใหเ้พ่ือนฟังหนา้ชั้น
เรียน  
4.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 5 ตามท่ีครู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จแลว้ครูตรวจ บอกคะแนนแก่นกัเรียน 

5.ครูเฉลยและตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนทุก
คน และบอกคะแนนใหน้กัเรียนทราบความรู้พ้ืนฐาน 
                                             
ขั้นสอน 

1.ครูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยมาใชป้ระกอบการ
สอน โดยใหน้กัเรียนแข่งขนัช้ีท่ีตั้งของจงัหวดัใน
ภาคเหนือทั้ง 9 จงัหวดับนแผนท่ี และใส่หมายเลข
ในรูปท่ี 5.1 

2.ครูใหน้กัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคเหนือ ชุดขอ้มูล
วฒันธรรมภาคเหนือ แลว้ใหจ้ดสาระส าคญั   และ
อภิปรายร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.นกัเรียนชมสมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของภาคเหนือ
ท่ีครูน ามา แลว้ตอบวา่เป็นสถานท่ีใดและตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
อะไร                                                                                                             
2.นกัเรียนชมภาพพร้อมฟังเร่ืองราวเก่ียวกบั      งานมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ    ราชพฤกษ ์2549 จากครู 
 

3.นกัเรียนท่ีเคยไปภาคเหนือ ออกมาเล่าประสบการณ์และ
ความประทบัใจในภูมิทศัน์ อากาศ สถานท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัต่าง ๆ       ใหเ้พ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน 

4.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 5     แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา          5 นาที รวม 10 คะแนน 
เสร็จแลว้ส่งครู 

5.นกัเรียนฟังคะแนนการทดสอบก่อนเรียนจากครู 
 
 
 
 

6.นกัเรียนชมแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย และออกไปแข่งขนั
กนัช้ีท่ีตั้งของจงัหวดัในภาคเหนือ        ทั้ง 9 จงัหวดับนแผน
ท่ี และใส่เหมายเลขในรูป  ท่ี 5.1 

7.นกัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคเหนือ จดสาระส าคญัและอภิปราย
ร่วมกนั    
   

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

3.ครูน าแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะ           ภูมิประเทศ
มาใหน้กัเรียนชม และใหน้กัเรียนบอกลกัษณะภูมิประเทศ
ของภาคเหนือท่ีโดดเด่น 

4.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีท่ีตั้งทิวเขาส าคญัของภาคเหนือ
บนแผนท่ี และใหใ้ส่หมายเลขในรูปท่ี 5.2      
5.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีท่ีตั้งแม่น ้ าส าคญัของภาคเหนือ
บนแผนท่ี และใหใ้ส่หมายเลขในรูปท่ี 5.3  
6.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ     2 คน 
ศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต ในหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจงัหวดัของภาคเหนือท่ี
ตนสนใจจากอินเทอร์เน็ต คนละ      1 จงัหวดั ท าแผน่พบั
แนะน าจงัหวดัดว้ย  กระดาษสี ขนาด A4 ตามขอ้มูลท่ีครู
ก าหนดให ้
 
 
 
 
 

8.นกัเรียนชมแผนท่ี และบอกลกัษณะภูมิประเทศของ
ภาคเหนือท่ีโดดเด่น               
                                             
9.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งทิวเขาส าคญัของภาคเหนือบน
แผนท่ี และใส่หมายเลขในรูปท่ี 5.2 

 
10.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งแม่น ้าส าคญัของภาคเหนือบน
แผนท่ี และใส่หมายเลขในรูปท่ี 5.3                                                
 

11.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต แลว้ส่งตวัแทนสรุปหนา้ชั้น
เรียน ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลุ่มท่ี 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กลุ่มท่ี 3 ประชากร (หาขอ้มูลประชากร     ปี
ล่าสุด) 
กลุ่มท่ี 4 สงัคมและวฒันธรรม 

กลุ่มท่ี 5 การคมนาคมขนส่ง 

กลุ่มท่ี 6 โครงการพฒันาภาคเหนือ 

กลุ่มท่ี 7 ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา 

12.นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจงัหวดัของภาคเหนือท่ีตน
สนใจจากอินเทอร์เน็ต คนละ      1 จงัหวดั จดัท าแผน่พบั
แนะน าจงัหวดัดว้ยกระดาษสี ขนาด A4 ส่งครูตาม
ก าหนดเวลา       มีหวัขอ้ดงัน้ี 

ตราและค าขวญัประจ าจงัหวดั 

       แผนท่ีแบ่งเขตการปกครอง 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั และสินคา้ OTOP 

ประเพณีและอาหาร 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นสรุป 

1.ครูและนกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนั               

 

1.นกัเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกนั                                      
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2549. ท่องเทีย่วภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
2.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยง 2546. UNSEEN IN THAILAND มุมมองใหม่เมืองไทย. กรุงเทพฯ: การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
3.บางกอกโพสต.์ 2549. นานาพรรณ นานาชาต ิเฉลมิราชย์มหานวมนิทร์. กรุงเทพฯ:          บางกอกโพสต ์

 ส่ือโสตทศัน์ 
1.ซีดีเร่ืองภาคเหนือ ชุดขอ้มูลวฒันธรรมภาคเหนือ จ านวน 1 แผน่ 

2.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคเหนือ จ านวน 1 แผน่ 
 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                  1.สมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของภาคเหนือ จ านวน 1 เล่ม  
                  2.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง                    

3. แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง 

 หนังสืออ้างองิ 
สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.     
สุชาดา  วราหพนัธ์. 2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์                    

การวดัและประเมนิผล      
1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 5.1-5.2 แลว้ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน           
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป แลว้ครูตรวจ 

3.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 5 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครู ครูตรวจและเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

5.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

6.ครูสงัเกตความสนใจในการเรียนของนกัเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุณภาพของงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนการสอน บทที ่6   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่9-10 

ช่ือบท    ภูมิศาสตร์ภาคกลาง                        รวม  4  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคกลาง                     จ านวน  4  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคมและวฒันธรรม                 
6.การคมนาคมขนส่ง 

7.โครงการพฒันาภาคกลาง       
8.ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคกลางมีจ านวนจงัหวดัและประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นท่ีสุดของประเทศไทย ภาคกลางไดส้มญานามวา่ “อู่ข้าวอู่น า้
ของไทย” เพราะมีทรัพยากรดินและน ้ าอุดมสมบูรณ์ เป็นศูนยก์ลางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีบ่อ
น ้ ามนัท่ีก าแพงเพชร และมีเข่ือนขนุด่านปราการชลเป็นเข่ือนคอนกรีต    ท่ียาวท่ีสุดในโลก ตลอดจนมีกรุงเทพมหานครเป็น
ศูนยก์ลางความเจริญในทุก ๆ ดา้น                                 

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคกลางได ้           
2.บอกช่ือทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของภาคกลางได ้  
3.จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเด่น ๆ ของภาคกลางได ้          
4.บอกแหล่งท่ีอยูข่องคนภาคกลางได ้                        
5.ยกตวัอยา่งประเพณีส าคญัของภาคกลางได ้       
6.ระบุเสน้ทางคมนาคมหลกัของภาคกลางได ้      
7.ยกตวัอยา่งโครงการพฒันาภาคกลางได ้   
8.สรุปปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหาภาคกลางได ้

 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูน าแผน่พบัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคกลางของ การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยใหน้กัเรียนชม และใหน้กัเรียนแขง่ขนักนั
ตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอะไร                
  
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 6 ตามท่ีครู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จแลว้ครูตรวจ บอกคะแนนแก่นกัเรียน                                                                                     
3.ครูใหน้กัเรียนเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       คนละ 1 ขอ้ 
ถา้ขอ้ใดเฉลยผิดครูจะเฉลยให ้                                                      
                                           
ขั้นสอน 

1.ครูใหน้กัเรียน 1 กลุ่ม ศึกษาคน้ควา้จาก
อินเทอร์เน็ต หนงัสือเรียน เอกสารประกอบ    การ
เรียนต่าง ๆ และน าเสนอรายงาน              หนา้ชั้น
เรียน ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้

 
 
 
 
 
 

2.ครูและนกัเรียนสรุปรายงานท่ีน าเสนอร่วมกนั   
3.ครูใหน้กัเรียนชมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคกลาง และใหจ้ดบนัทึก
สาระส าคญัแลว้อภิปรายร่วมกนั 

 
 

 
1.นกัเรียนชมแผน่พบัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคกลาง  ท่ีครูน ามา 
และแข่งขนักนัตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
อะไร เช่น พระพทุธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก เขาคอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ และพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เป็นตน้                       
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 6     แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา          5 นาที รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครู 

3.นกัเรียนเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน คนละ 1 ขอ้ ถา้ขอ้ใด
เฉลยผิดฟังค าเฉลยจากครู                                                     
 
 

4.นกัเรียน 1 กลุ่ม ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

8.7 ลกัษณะทางกายภาพ 

8.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.9 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

8.10 ประชากร 

8.11 สงัคมและวฒันธรรม 

8.12 การคมนาคมขนส่ง 

8.13 โครงการพฒันาภาคกลาง 

8.14 ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา 

5.นกัเรียนและครูสรุปรายงานท่ีน าเสนอร่วมกนั    
6.นกัเรียนชมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                 เร่ือง
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง และจดบนัทึกสาระส าคญั แลว้อภิปราย
ร่วมกนั 
   

 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

4.ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจงัหวดัของภาคกลางท่ี
ตนสนใจจากอินเทอร์เน็ต        หนงัสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน คนละ   1 จงัหวดั ท าคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้
 
 
 

5.ครูใหน้กัเรียนใส่หมายเลขท่ีจงัหวดัในรูปท่ี 6.1 และใส่
หมายเลขท่ีทิวเขาส าคญัในรูปท่ี 6.2 และใส่หมายเลขท่ีแม่น ้ า
ส าคญัในรูปท่ี 6.3 ตามท่ีครูก าหนดให ้
 

ขั้นสรุป 

1.ครูใหน้กัเรียนสรุปบทเรียนดว้ยแผนผงัความคิด 
 
 
 
 

7.นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจงัหวดัของภาคกลาง คนละ 1 
จงัหวดั ท าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่งซีดีครูคนละ 1 แผน่ มี
หวัขอ้ดงัน้ี 

 

ตราและค าขวญัประจ าจงัหวดั 

แผนท่ีแบ่งเขตการปกครอง 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั และสินคา้ OTOP 

ประเพณีและอาหาร                                           
8.นกัเรียนใส่หมายเลขท่ีจงัหวดั ทิวเขาส าคญั และแม่น ้ า
ส าคญัของภาคกลางตามล าดบั  
 

 

1.นกัเรียนสรุปบทเรียนดว้ยแผนผงัความคิด 
 

 
 

 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2545. ท่องเทีย่วภาคกลาง. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่ง  ประเทศไทย. 
2.วโิรจน์ เอ่ียมเจริญ สมเกียรติ ภู่ระหงษ ์และสริดา ช่วยวงค.์ 2547. ไทยแลนด์แอตลาส.          พิมพค์ร้ังท่ี 3. 
กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 

 ส่ือโสตทศัน์ 
1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคกลาง จ านวน 1 แผน่ 

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง  
2.แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง 

3.แผนท่ีแสดงแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคญั จ านวน 1 ระวาง 

4.แผน่พบัจงัหวดัต่าง ๆ ของภาคกลางของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จ านวน 22 แผน่ 

 หนังสืออ้างองิ 
สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        

                สุชาดา  วราหพนัธ์. 2555” ภูมิเศรษฐศาสตร์.กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์. 
 



การวดัและประเมนิผล      
1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 6.1 แลว้ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน               
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป แลว้ครูตรวจ 

3.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 6 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครู ครูตรวจ เฉลย และบอกคะแนนแก่นกัเรียน 

5.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

6.ครูสังเกตความเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม และ
คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  



 

 แผนการสอน บทที ่7   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่11-12 

ช่ือบท    ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ             รวม  4  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ          จ านวน  4  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคมและวฒันธรรม                 
6.การคมนาคมขนส่ง 

7.โครงการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

8.ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีพ้ืนท่ีและประชากรมากท่ีสุดของประเทศไทย เป็นแหล่งอารยธรรมก่อน
ประวติัศาสตร์ท่ีบา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานี เป็นแหล่งผลิตขา้วพนัธ์ุหอมมะลิท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก เป็น  ภาคท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส าคญั เช่น มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ออ้ยโรงงาน ปอแกว้ และหม่อน เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีฟาร์มโคนมท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเช่ือมไปยงัประเทศลาวและเวยีดนามอีกดว้ย 

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกลกัษณะทางกายภาพท่ีเด่นชดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้     
2.จ าแนกทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

3.อธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

4.สรุปจ านวนประชากรของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้          
5.ระบุสภาพสงัคมและประเพณีส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

6.บอกเสน้ทางคมนาคมขนส่งหลกัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

7.สรุปโครงการส าคญัท่ีพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

8.ยกตวัอยา่งปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูซกัถามนกัเรียนวา่ใครเป็นคนอีสานบา้ง       ใหย้กมือ 
และครูหาอาสาสมคัร 2 คน ออกมาสลบักนัสมัภาษณ์ประวติั
ส่วนตวัและครอบครัวใหเ้พ่ือนฟังดว้ยภาษาอีสานหนา้ชั้น
เรียน        
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 7 ตามท่ีครู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จแลว้ครูตรวจ บอกคะแนนแก่นกัเรียน                                                                                       
3.ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 7         เฉลยและบอก
คะแนนแก่นกัเรียน                                                                      
                                           
ขั้นสอน 
1.ครูใหน้กัเรียนอธิบายแผนผงัความคิดเร่ืองภูมิศาสตร์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.ครูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยใหน้กัเรียนชม และให้
นกัเรียนออกมาช้ีท่ีตั้งจงัหวดั คนละ        1 จงัหวดั โดยแบ่ง
ออกเป็นอีสานตอนบน        11 จงัหวดั และอีสานตอนล่าง 9 

จงัหวดั 

3.ครูน าแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะ           ภูมิประเทศ
ใหน้กัเรียนชม และใหน้กัเรียน     บอกลกัษณะภูมิประเทศท่ี
เด่นชดัของ             ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และท่ีราบ 

4.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีทิวเขาและแม่น ้ าส าคญับนแผน
ท่ี และน าหมายเลขไปใส่ในรูปท่ี 7.2-7.3    
5.ครูใหน้กัเรียนสรุปลกัษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิและฝนของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 

 
1.นกัเรียนท่ีเป็นคนอีสานยกมือข้ึน และอาสาสมคัร 2 คน 
ออกมาสลบักนัสมัภาษณ์ประวติัส่วนตวัและครอบครัวให้
เพ่ือนฟังดว้ยภาษาอีสานหนา้ชั้นเรียน                                                                                       
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 7    แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา          5 นาที รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครู 

3.นกัเรียนฟังเฉลยและคะแนนแบบทดสอบ     ก่อนเรียน 
จากครู                                                                        
 
 

4.นกัเรียนอธิบายแผนผงัความคิดเร่ืองภูมิศาสตร์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ                    
5.นกัเรียนชมแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย และช้ีท่ีตั้งจงัหวดั คน
ละ 1 จงัหวดั โดยแบ่งออกเป็นอีสานตอนบนและอีสาน
ตอนล่าง 
 

6.นกัเรียนชมแผนท่ีแสดงลกัษณะภูมิประเทศ และบอก
ลกัษณะเด่นของลกัษณะภูมิประเทศของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และท่ีราบ 

 
7.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีทิวเขาและแม่น ้ าส าคญับนแผนท่ีและ
น าหมายเลขไปใส่ในรูปท่ี 7.2-7.3 

 
8.นกัเรียนสรุปลกัษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิและฝนของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

6.ครูใหน้กัเรียน 4 คน อ่านและสรุปทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคตะวนัออก        เฉียงเหนือ คนละ 1 ประเภท ตามท่ีครู
ก าหนดให ้                                                               
 
 

7.ครูใหน้กัเรียนท าป้ายค าขวญัประจ าจงัหวดัของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5-10 จงัหวดั แลว้ทายเพ่ือนวา่หมายถึง
จงัหวดัอะไร         
8.ครูใหน้กัเรียนหาภาพสถานท่ีส าคญัของแต่ละจงัหวดัมาให้
เพ่ือนชม และใหต้อบวา่เป็นสถานท่ีใดและอยูท่ี่ไหน 

9.ครูน านกัเรียนไปศูนยว์ทิยบริการและศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
จากอินเทอร์เน็ต หนงัสือ เอกสารประกอบการเรียน จบัคู่กนั 
2 คน/1 หวัขอ้ แลว้สรุปหนา้ชั้นเรียน ตามเวลาท่ีครูก าหนด 
 
 
 
 
 
 

10.ครูและนกัเรียนสรุปร่วมกนัอีกคร้ังหน่ึง และวจิารณ์การ
น าเสนอของแต่ละคู ่

11.ครูใหน้กัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคตะวนัออก        เฉียงเหนือ
ตามท่ีครูก าหนดให ้และสรุปสาระส าคญัร่วมกนั 
 

ขั้นสรุป 

1.ครูใหน้กัเรียนต่อจ๊ิกซอวข์องภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ
แข่งขนักนั 

9.นกัเรียนอ่านและสรุปทรัพยากรธรรมชาติ ดงัน้ี                                                           
6.1 คนท่ี 1 ทรัพยากรดิน     
6.2 คนท่ี 2 ทรัพยากรน ้ า 

6.3 คนท่ี 3 ทรัพยากรแร่ 

6.4 คนท่ี4 ทรัพยากรป่าไม ้

10.นกัเรียนท าป้ายค าขวญัประจ าจงัหวดัของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แลว้ทายเพ่ือนวา่หมายถึงจงัหวดัอะไร 

11.นกัเรียนหาภาพสถานท่ีส าคญัของแต่ละจงัหวดัมาให้
เพ่ือนชม และตอบวา่เป็นสถานท่ีใดและอยูท่ี่ไหน 

12.นกัเรียนไปศูนยว์ทิยบริการ และศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต หนงัสือ และเอกสารประกอบการเรียน ใน
หวัขอ้ดงัน้ี 

คู่ท่ี 1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

คู่ท่ี 2 ประชากร 

คู่ท่ี 3 สงัคมและวฒันธรรม 

คู่ท่ี 4 การคมนาคมขนส่ง 

คู่ท่ี 5 โครงการพฒันาภาคตะวนัออก     เฉียงเหนือ 

คู่ท่ี 6 ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา 

13.นกัเรียนสรุปร่วมกบัครู และวจิารณ์การน าเสนอของแต่
ละคู ่

14.นกัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสรุป
สาระส าคญั 
 
 
 

1.นกัเรียนแข่งขนักนัต่อจ๊ิกซอวภ์าคตะวนัออก  เฉียง
เหนือ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2546. UNSEEN IN THANILAND มุมมองใหม่เมืองไทย. กรุงเทพฯ: การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
2.กองข่าวสารการท่องเท่ียว. 2548. ภาคอสีาน. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
3.งานพฒันาข่าวสาร กองบริการท่องเท่ียว. 2537. ท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. เยอืนอีสาน 19 จงัหวดั. 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 



 ส่ือโสตทศัน์ 
1.ซีดีเร่ืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชุดขอ้มูลวฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 แผน่ 

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
2.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง  
3.แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง 

4.ป้ายค าขวญัประจ าจงัหวดั จ านวน 10 แผน่               
5.รูปภาพสถานท่ีส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 ภาพ                    
 หนังสืออ้างองิ 

สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        
               สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
การวดัและประเมนิผล      

1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 7.1-7.2 แลว้ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน           
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป แลว้ครูตรวจ 

3.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 7 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครู ครูตรวจ และเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน      
5.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน เพ่ือพฒันาตนเอง             
6.ครูสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเรียนของนกัเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานกลุ่ม และ
คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่8   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่13 

ช่ือบท     ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัตก                      รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัตก                   จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคมและวฒันธรรม                 
6.การคมนาคมขนส่ง 

7.โครงการพฒันาภาคตะวนัตก     
8.ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา              

 
สาระส าคญั          

ภาคตะวนัตกมีจ านวนจงัหวดัและประชากรน้อยท่ีสุดของประเทศไทย แต่เป็นแหล่งเกษตรกรรมแบบครบวงจรและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีศกัยภาพมาก เพราะมีท่าเรือขนส่งพาณิชยท่ี์อ าเภอชะอ าเช่ือมต่อกบัท่าเรือสัตหีบ และมีสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ เช่น สะพานขา้มแม่น ้ าแคว สุสานทหารสมัพนัธมิตร พระรามราชนิเวศน์ และอุทยานประวติัศาสตร์พระ
นครคีรี เป็นตน้                                           

                                   
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคตะวนัตกได ้       
2.ระบุทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของภาคตะวนัตกได ้           
3.จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลกัของภาคตะวนัตกได ้           
4.บอกช่ือจงัหวดัท่ีมีประชากรมากและนอ้ยท่ีสุดของภาคตะวนัตกได ้  
5.ระบุประเพณีส าคญัของภาคตะวนัตกได ้                      
6.บอกเสน้ทางคมนาคมขนส่งสายหลกัของภาคตะวนัตกได ้

7.สรุปโครงการพฒันาภาคตะวนัตกได ้

8.จ าแนกปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหาของภาคตะวนัตกได ้
 

 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูยกตวัอยา่งค าขวญั “คนสวยโพธาราม คนงามบา้นโป่ง 
เมืองโอ่งมงักร วดัขนอนหนงัใหญ่...” ใหน้กัเรียนฟัง และ
ถามวา่หมายถึงจงัหวดัอะไร                                
2.ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งสถานท่ีส าคญัและจงัหวดัของ
ภาคตะวนัตกท่ีนกัเรียนเคยไปเท่ียว หรือเคยรู้จกั                                                               
3.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 8 ตามท่ีครู
ก าหนดให ้                   
 
4.ครูใหน้กัเรียนเฉลยคนละ 1 ขอ้ ถา้ขอ้ใดนกัเรียนตอบผิด 
ครูจะเฉลยให ้

5.ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และบอกคะแนนนกัเรียนที
ละคน                                                                                                       
ขั้นสอน 
1.ครูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยแขวนหนา้ชั้นเรียน และให้
นกัเรียน 5 คน ออกมาช้ีท่ีตั้งจงัหวดัของภาคตะวนัตกทีละ
คน และใส่หมายเลขในรูปท่ี 8.1 

2.ครูซกัถามนกัเรียนถึงจงัหวดัท่ีติดต่อกบัทะเล  
 

3.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ และอธิบายลกัษณะ          ภูมิประเทศท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของภาคตะวนัตก 

4.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ และช้ีท่ีตั้งของทิวเขา    ถนนธงชยัและทิวเขา
ตะนาวศรี แลว้บอกดว้ยวา่ทิวเขาตะนาวศรีเป็นแหล่งสะสม
ของแร่ชนิดใด และใส่หมายเลขในรูปท่ี 8.2 

 
1.นกัเรียนฟังค าขวญัท่ีครูยกตวัอยา่ง และตอบตามความ
เขา้ใจ        
                                                                                                                                    
2.นกัเรียนตอบตามท่ีตนมีประสบการณ์ เช่น สะพานขา้ม
แม่น ้ าแคว น ้ าตกเอราวณั เข่ือนภูมิพล เขาวงั เขาหลวง ตลาด
น ้ าด าเนินสะดวก เป็นตน้                              
3.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 8     แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา          5 นาที รวม 10 คะแนน 
เสร็จแลว้ส่งครู                              
4.นกัเรียนฟังเฉลยจากเพื่อนและครู 
 

5.นกัเรียนฟังคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 
 

6.นกัเรียนชมแผนท่ีและออกไปช้ีท่ีตั้งจงัหวดัของภาค
ตะวนัตกทีละคน และใส่หมายเลขในรูปท่ี 8.1 
 

7.นกัเรียนยกมือและตอบ จงัหวดัเพชรบุรีและ จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์                                      
8.นกัเรียนชมแผนท่ี และอธิบายลกัษณะ             ภูมิประเทศ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคตะวนัตก                                
 
9.นกัเรียนชมแผนท่ีและช้ีท่ีตั้งของทิวเขา        ถนนธงชยั 
และทิวเขาตะนาวศรี และตอบวา่   ทิวเขาตะนาวศรีเป็น
แหล่งสะสมแร่ดีบุก วลุแฟรม และฟลูออไรด ์ 
   
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

5.ครูใหน้กัเรียนบอกแหล่งรัตนชาติท่ีส าคญัท่ีสุดของภาคน้ี
วา่ตั้งอยูท่ี่ใด 

6.ครูใหน้กัเรียนช้ีท่ีตั้งของแม่น ้ าส าคญัของ      ภาคตะวนัตก 
แลว้ใส่หมายเลขในรูปท่ี 8.3           
7.ครูใหน้กัเรียนบอกช่ือแม่น ้ าท่ีไหลมารวมกนัเกิดเป็นแม่น ้ า
แม่กลอง ซ่ึงเป็นแม่สายส าคญัท่ีสุดของภาค 

8.ครูใหน้กัเรียนบอกลกัษณะภูมิอากาศของ      ภาคตะวนัตก
ท่ีแตกต่างกบัภาคอ่ืน ๆ พร้อมทั้งบอกเหตผุล                               
 
 

9.ครูใหน้กัเรียนอธิบายเขตเกษตรกรรมท่ีมี     ความอุดม
สมบูรณ์และมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดของ   ภาคน้ี            
10.ครูใหน้กัเรียนระบุทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของภาค
ตะวนัตก 

11.ครูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีจงัหวดักาญจนบุรีไดช่ื้อวา่ 
“เมืองเข่ือน” พร้อมทั้งยกตวัอยา่งช่ือเข่ือนในจงัหวดั
กาญจนบุรี           
12.ครูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีท าใหภ้าคตะวนัตกมี
ทรัพยากรแร่มาก 

9. ครูใหน้กัเรียนชมตวัอยา่งแร่ และอธิบายแหล่งแร่ส าคญั 
ตลอดจนประโยชนข์องแร่ตามตาราง  ท่ี 2 

10. ครูใหน้กัเรียนบอกเหตุผลท่ีท าใหภ้าคตะวนัตกมี
ทรัพยากรป่าไมม้าก และจงัหวดัท่ีมีป่าไมม้ากท่ีสุด 

11. ครูใหน้กัเรียนเล่นเกมทายค าขวญัและสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคญัทั้ง 5 จงัหวดัของภาคตะวนัตก 

10.นกัเรียนตอบวา่ท่ีอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี มี
พลอยไพลินชนิดต่าง ๆ มาก   
11.นกัเรียนช้ีท่ีตั้งของแม่น ้ าส าคญัของภาคตะวนัตกแลว้ใส่
หมายเลขในรูปท่ี 8.3 

12. นกัเรียนตอบแม่น ้ าแควใหญ่และแม่น ้ าแคว
นอ้ย 

 
 

13. นกัเรียนตอบลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบทุ่ง
หญา้สะวนันา มีฝนตกนอ้ยกวา่ภาคอ่ืน ๆ เป็น
พ้ืนท่ีอบัฝน เพราะทิวเขาถนนธงชยัและทิว
เขา   ตะนาวศรีก าบงัลมจากอ่าวเบงกอลและ
ทะเล  อนัดามนั 

14. นกัเรียนตอบ เขตบริเวณลุ่มแม่น ้ าแม่กลอง
เป็น ท่ีราบใหญ่ท่ีสุดของภาค และเป็นเขต
เกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

15. นกัเรียนระบุทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของ
ภาคน้ี ไดแ้ก่ ทรัพยากรดิน น ้ า แร่ ป่าไม ้

16. นกัเรียนบอกวา่ เพราะจงัหวดักาญจนบุรีมี
เข่ือนถึง 4 เข่ือน เช่น เข่ือนแม่กลอง เข่ือนศรี
นครินทร์ เข่ือนวชิรากรณ์ และเข่ือนท่าทุ่งนา 

17. นกัเรียนบอกเหตผุลตามความเขา้ใจของตน             
 

18. นกัเรียนชมตวัอยา่งแร่ และอธิบายแหล่งแร่
ส าคญัและประโยชน์ตามตารางท่ี 2 

 
19. นกัเรียนบอกเหตผุลตามความเขา้ใจของตน 

และตอบวา่จงัหวดัตากมีป่าไมม้ากท่ีสุด 

 
20. นกัเรียนเล่นเกมทายค าขวญัและสถานท่ี

ท่องเท่ียวส าคญัทั้ง 5 จงัหวดัของภาค
ตะวนัตก 

 
 
 



 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

12. ครูใหน้กัเรียน 2 คน จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลกั
ของภาคตะวนัตก ตามท่ีครูก าหนดให ้

 

13. ครูใหน้กัเรียนชมตารางท่ี 3 และแข่งขนักนับอกช่ือ
จงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด 

 
 

14. ครูใหน้กัเรียนระบุประเพณีส าคญัของ           ภาค
ตะวนัตกและใหน้กัเรียนท่ีเป็นคนจงัหวดัราชบุรี 
กาญจนบุรี สนทนากนัดว้ยภาษาทอ้งถ่ิน 

 

15. ครูใหน้กัเรียนบอกเสน้ทางคมนาคมขนส่ง    สายหลกั
ของภาคตะวนัตก 

16. ครูใหน้กัเรียนสรุปโครงการทัว่ไปและโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีพฒันาภาคตะวนัตก 

 
 
 

17. ครูใหน้กัเรียนจดัเสวนาเร่ือง “ภาคตะวนัตกมีปัญหา
อะไรบา้ง และควรแกไ้ขอยา่งไร” 

 
 

18. ครูใหน้กัเรียน 5 คน ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก
อินเทอร์เน็ต คนละ 1 จงัหวดั ตามท่ีครูก าหนดให ้

 
 

21. นกัเรียน 2 คน จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลกัของภาคตะวนัตก โดยบอกช่ือพืช
เศรษฐกิจและแหล่งผลิตส าคญั ช่ือสินคา้
อุตสาหกรรม และแหล่งผลิตส าคญั 

22. นกัเรียนชมตารางท่ี 3 และแข่งขนักนัตอบ
จงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ จงัหวดั
กาญจนบุรี และจงัหวดัท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด 
คือ จงัหวดัเพชรบุรี 

23. นกัเรียนระบุประเพณีส าคญัของภาค เช่น       
การลอยกระทงสายของจงัหวดัตาก การแข่ง
ปีนตน้ตาลของจงัหวดัเพชรบุรี ชาวราชบุรี
และ   ชาวกาญจนบุรี สนทนาภาษาทอ้งถ่ิน
กนั 

24. นกัเรียนตอบทางรถยนต ์รถไฟ ทางน ้ า ทาง
อากาศ  

25.  นกัเรียนสรุปโครงการพฒันาภาคตะวนัตก 
เช่น โครงการศึกษาวจิยัและพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  แหลมผกัเบ้ีย อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ โครงการฝนหลวง สะพานเช่ือม
ไทย-สหภาพพม่า เป็นตน้ 

26. นกัเรียนเสวนาเร่ือง “ภาคตะวนัตกมีปัญหา
อะไรบา้ง และควรแกไ้ขอยา่งไร”  นกัเรียน
แสดงความคิดเห็นกนัอยา่งกวา้งขวาง และ
เขียนสรุปเป็นประเดน็ ๆ 

27. นกัเรียน 5 คน ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก
อินเทอร์เน็ต คนละ 1 จงัหวดั จดัท าแผน่พบั 
หรือสมุดภาพ ประกอบดว้ย 

ตราและค าขวญัประจ าจงัหวดั 

ดอกไมแ้ละตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั 

แผนท่ีแสดงเขตการปกครอง 

การประกอบอาชีพ 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 
 

ขั้นสรุป 

i. ครูถามค าถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้             แก่
นกัเรียน คนละ 1 ขอ้   

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั    
สินคา้ OTOP              

 

1. นกัเรียนตอบค าถาม คนละ 1 ขอ้ 
 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2546. UNSEEN IN THANILAND มุมมองใหม่เมืองไทย. กรุงเทพฯ: การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
2.สมมต สมบูรณ์ และนึก ทองมีเพชร. 2548. ภูมศิาสตร์ ม.6. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช.     
3.อรรณพล อนนัตวรสกลุ และจนัทร์ฉาย คุมพล. 2545. ภูมภิาคศึกษา แผนทีป่ระเทศไทย. กรุงเทพฯ: ปาเจรา.                     

 ส่ือโสตทศัน์ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคตะวนัตก จ านวน 1 แผน่                  

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.รูปภาพสถานท่ีส าคญัของภาคตะวนัตก จ านวน 10 ภาพ 

2.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง                        
3.แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง 

 หนังสืออ้างองิ 
สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        

                สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
การวดัและประเมนิผล      

1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 8.1-8.2 แลว้ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน               
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป แลว้ครูตรวจ 

3.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 8  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  10 ขอ้ เวลา 5 นาที    รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครู ครูตรวจ เฉลย และบอกคะแนนนกัเรียน      
5.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด             
6.ครูสงัเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเรียน การตรงต่อเวลา การใหค้วามร่วมมือในงานกลุ่ม และคุณภาพของ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียน 

  



 แผนการสอน บทที ่9   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่14 

ช่ือบท     ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออก                     รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออก                  จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ     
3.กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคมและวฒันธรรม                 
6.การคมนาคมขนส่ง 

7.โครงการพฒันาภาคตะวนัออก    
      8. ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคตะวนัออกมีพ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุดของประเทศไทย แต่ไดช่ื้อวา่ “อีสเทิร์นซีบอร์ด” เพราะตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเล    มีท่าเรือน ้ า
ลึก สะดวกในการขนส่งสินคา้ เป็นเขตแปรรูปสินคา้เกษตรแบบครบวงจร มีก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และมีอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงท าใหเ้ศรษฐกิจของ          ภาคตะวนัออกเจริญมาก                                                                  

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.อธิบายลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคตะวนัออกได ้       
2.อธิบายทรัพยากรธรรมชาติหลกัของภาคตะวนัตกได ้           
3.ระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภาคตะวนัออกได ้           
4.บอกช่ือจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและหนาแน่นท่ีสุดของภาคตะวนัออกได ้  
5.ระบุสงัคมและวฒันธรรมท่ีเด่นชดัของภาคตะวนัออกได ้                      
6.อธิบายการคมนาคมขนส่งส าคญัของภาคตะวนัออกได ้

7.ยกตวัอยา่งโครงการพฒันาภาคตะวนัออกได ้

8. สรุปปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหาของภาคตะวนัออกได ้
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูถามนกัเรียนวา่ประเพณีวิง่ควาย และงานเทศกาลวนั
ไหลเป็นของจงัหวดัอะไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.ครูสนทนากบันกัเรียนถึงจงัหวดัและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
นกัเรียนเคยไป                                                                
3.ครูใหน้กัเรียนท่ีเคยไปเท่ียวภาคตะวนัออกออกมาเล่า
ประสบการณ์และความประทบัใจในสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

 
4.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 9 ตามท่ีครู
ก าหนดให ้              
 

5.ครูใหน้กัเรียนเฉลยคนละ 1 ขอ้ ถา้ขอ้ใดเฉลยผิดครูจะเฉลย
ให ้ตรวจและบอกคะแนนแก่นกัเรียน                                                   
                                           
ขั้นสอน 
1.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีท่ีตั้งจงัหวดัทั้ง            7 จงัหวดั
ของภาคตะวนัออกบนแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยหนา้ชั้นเรียน                   
2.ครูใหน้กัเรียนบอกช่ือจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตไม่ติดกบัทะเล 

3.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ และบอกลกัษณะ             ภูมิประเทศท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของภาคตะวนัออกทั้ง 3 เขตแก่เพ่ือน ๆ 

4.ครูใหน้กัเรียนช้ีท่ีตั้งทิวเขาส าคญั และใส่หมายเลขในรูปท่ี 
9.2                                                                                                           

 
7. นกัเรียนตอบตามความเขา้ใจของแต่ละคน                    
                                                                                                                                    
8. นกัเรียนบอกช่ือจงัหวดัและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตนเคย

ไปใหค้รูและเพื่อนๆ ทราบ                                          
9. นกัเรียนท่ีเคยไปเท่ียวภาคตะวนัออก ออกมาเล่า

ประสบการณ์และความประทบัใจในสถานท่ีท่องเท่ียว 
เช่น ไปเล่นน ้ าทะเลท่ีบางแสนและพทัยาจงัหวดัชลบุรี 
และไปเกาะชา้งและน ้ าตกธารมะยมท่ีจงัหวดัตราด เป็น
ตน้ 

10. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 9     แบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา           5 นาที รวม 
10 คะแนน แลว้ส่งครู 

11. นกัเรียนเฉลยคนละ 1 ขอ้ ถา้ขอ้ใดเฉลยผิดจะฟังครู
เฉลยเอง ฟังคะแนนจากครู 

 
 

19. นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งจงัหวดัทั้ง 7 จงัหวดั ของภาค
ตะวนัออกบนแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย    

 

20. นกัเรียนตอบจงัหวดัปราจีนบุรีและสระแกว้                    
                                    
21. นกัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะ   ภูมิ

ประเทศ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคตะวนัออกทั้ง 3 เขต
แก่เพ่ือน ๆ               

 
22. นกัเรียนช้ีท่ีตั้งทิวเขาส าคญั และใส่หมายเลข     ในรูปท่ี 

9.2                                                                                    
   
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

1.ครูใหน้กัเรียนช้ีท่ีตั้งแม่น ้ าส าคญั และใส่หมายเลขในรูปท่ี 
9.3    
2.ครูใหน้กัเรียนบอกลกัษณะพิเศษของชายฝ่ังทะเลของภาค
ตะวนัออกใหเ้พื่อนฟัง             
3.ครูใหน้กัเรียนบอกลกัษณะภูมิอากาศของ      ภาค
ตะวนัออกท่ีแตกต่างจากภาคอ่ืน                  
4.ครูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลวา่เพราะอะไร        ภาค
ตะวนัออกจึงปลูกผลไมเ้มืองร้อนไดผ้ลดี                                   
5.ครูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีภาคตะวนัออก       ไม่ขาด
แคลนน ้ าเหมือนภาคอ่ืน นอกจากจงัหวดัชลบุรีและระยอง 

6.ครูใหน้กัเรียนบอกสาเหตุท่ีท าใหภ้าคตะวนัออกเป็นแหล่ง
แร่รัตนชาติ และบอกแหล่งแร่ส าคญัของภาค 

7.ครูใหน้กัเรียนบอกช่ือจงัหวดัท่ีมีป่าไมม้ากท่ีสุด และนอ้ย
ท่ีสุด พร้อมเหตผุล                            
               
8.ครูใหน้กัเรียนท าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะน าจงัหวดัทั้ง 7 
จงัหวดัของภาคตะวนัออก ส่งตามเวลาท่ีครูก าหนดให ้

9.ครูใหน้กัเรียนระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภาค
ตะวนัออก                             
 
 
 

10.ครูใหน้กัเรียนบอกช่ือจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและ
หนาแน่นท่ีสุดโดยศึกษาจากตารางท่ี 2 

11.ครูใหน้กัเรียนระบุสภาพสงัคมและวฒันธรรมท่ีเด่นชดั
ของภาคตะวนัออก              

1.นกัเรียนช้ีท่ีตั้งแม่น ้ าส าคญั และใส่หมายเลข    ในรูปท่ี 9.3                  
2. นกัเรียนบอกลกัษณะพิเศษของชายฝ่ังทะเลของภาค
ตะวนัออกใหเ้พื่อนฟัง  
3.นกัเรียนบอกลกัษณะภูมิอากาศของ               ภาค
ตะวนัออกท่ีแตกต่างจากภาคอ่ืน 

4.นกัเรียนตอบตามความเขา้ใจ และครูอธิบายเสริม                                                                                                     
5.นกัเรียนตอบตามสภาพจริง และครูอธิบายเพ่ิมเติม                                           
 

6.นกัเรียนตอบตามความเขา้ใจ และครูอธิบายเสริม                             
 
7.นกัเรียนบอกวา่จงัหวดัจนัทบุรีมีป่าไมม้ากท่ีสุด และ
จงัหวดัระยองมีป่าไมน้อ้ยท่ีสุด พร้อมทั้งบอกเหตผุล                           
8.นกัเรียนท าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะน าจงัหวดัทั้ง 7 
จงัหวดัของภาคตะวนัออก ส่งครูตามก าหนดเวลา 

9. นกัเรียนระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การ
ท านา ปลูกมนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด ท าสวนทุเรียน 
เงาะ มงัคุด ระก า และสละ ฯลฯ เล้ียงสตัว ์ท าประมง 
และอุตสาหกรรมพร้อมยกตวัอยา่ง 

10. นกัเรียนศึกษาประชากรจากตารางท่ี 2 และ   ตอบวา่
จงัหวดัชลบุรี             

11. นกัเรียนระบุเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และประเพณีส าคญั
ของภาคตะวนัออก       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

12.ครูใหน้กัเรียนอธิบายการคมนาคมขนส่ง       สายส าคญั
ของภาคตะวนัออก                  
13.ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งโครงการอนัเน่ือง      มาจาก
พระราชด าริและโครงการพฒันา         ภาคตะวนัออก 
 

14.ครูใหน้กัเรียนสรุปปัญหาและการแกไ้ขปัญหาของภาค
ตะวนัออกหนา้ชั้นเรียน                                         
 

ขั้นสรุป 

1. ครูใหน้กัเรียนชมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง  ภาค
ตะวนัออก และอภิปรายร่วมกนั 

2. ครูใหน้กัเรียนชมแผน่พบัจงัหวดัทั้ง 7 ของ     ภาค
ตะวนัออกของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

3. ครูใหน้กัเรียนกลุ่มสนใจอ่านหนงัสือนอกเวลา เช่น 
จนัทบุรี-เกาะชา้ง น่านน ้ าตะวนัออก ฯลฯ และสรุปให้
เพ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน 

4. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ     2 คน 
ศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต และท า   สมุดภาพ
แนะน าจงัหวดัทั้ง 7 ของภาคตะวนัออก 

5. ครูน านกัเรียนไปทศันศึกษาจงัหวดัของภาคตะวนัออก
ท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่สนใจ 

12. นกัเรียนอธิบายการคมนาคมขนส่งสายส าคญั  ทั้งทาง
รถยนต ์รถไฟ ทางน ้ า ทางอากาศ                                                 

13. นกัเรียนยกตวัอยา่ง เช่น สถานีวจิยัการเพาะเล้ียงสตัวป่์า
บางละมุงฯ ศูนยศึ์กษาการพฒันา        อ่าว คุง้กระเบน 
โครงการแหลมฉบงั และโครงการมาบตาพดุ ฯลฯ 

14. นกัเรียนสรุปปัญหาและการแกไ้ขปัญหา เช่น ปัญหาดิน
เคม็ ปัญหามลพิษทางน ้ า ปัญหา      การประมงและ
น่านน ้ า ฯลฯ      

 

1. นกัเรียนชมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง          ภาค
ตะวนัออก และอภิปรายร่วมกนั 

2. นกัเรียนชมแผน่พบัจงัหวดัทั้ง 7 ของ            ภาค
ตะวนัออกของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

3. นกัเรียนกลุ่มสนใจอ่านหนงัสือนอกเวลา และสรุปให้
เพ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน 

 

4. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษา
คน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต และท าสมุดภาพแนะน า
จงัหวดัทั้ง 7 ของภาคตะวนัออก 

5. นกัเรียนไปทศันศึกษาจงัหวดัของภาคตะวนัออกท่ี
นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจ                             

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.กองข่าวสารการท่องเท่ียว. 2550. ภาคตะวนัออก. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
2.พนัธลกัษณ์. 2546. น่านน า้ตะวนัออก ชุดท่องเทีย่ว 4 ภาค. กรุงเทพฯ: อลัฟ่า พบัลิชช่ิง.   
3.ยอดแตว้ อกัษรา. 2543. จนัทบุรี-เกาะช้าง. กรุงเทพฯ: แสงแดด.                     

 ส่ือโสตทศัน์ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคตะวนัออก จ านวน 1 แผน่                  

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง 

2.แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง 

3.แผนท่ีประเทศไทยแสดงแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคญั จ านวน 1 ระวาง 



4.สมุดภาพสถานท่ีส าคญัของภาคตะวนัออก จ านวน 1 เล่ม    
 หนังสืออ้างองิ 

สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        
               สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
การวดัและประเมนิผล      
1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 9.1-9.2 แลว้ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน               
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป แลว้ครูตรวจ 

3.ครูใหน้กัเรียนเฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 คนละ 1 ขอ้ น าคะแนนท่ีไดไ้ปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 9 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน แลว้ส่งครู 
ครูตรวจ และเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน       
5.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน เพืืื่อพฒันาตนเอง                     
6.ครูสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนกัเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุณภาพของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่10  

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่15 

ช่ือบท     ภูมิศาสตร์ภาคใต ้                     รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคใต ้                  จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรธรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคมและวฒันธรรม                 
6.การคมนาคมขนส่ง 

7.โครงการพฒันาภาคใต ้        
8.ปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคใตมี้ลกัษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย เช่น ยางพารา ปาลม์
น ้ ามนั มะพร้าว และกาแฟ เป็นตน้ และมีแร่ดีบุกมากท่ีสุดในประเทศไทย ภาคใตมี้ศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น 
ภูเก็ตไดช่ื้อว่า “ไข่มุกอันดามัน” อุทยานแห่งชาติตะรุเตาไดช่ื้อว่า “มรดกเอเชีย” และมีสะพานท่ียาวท่ีสุดของประเทศไทย คือ 
สะพานติณสูลานนท ์

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.ระบุลกัษณะทางกายภาพส าคญัของภาคใตไ้ด ้                  
2.บอกทรัพยากรธรรมชาติส าคญัของภาคใตไ้ด ้                
3.จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคใตท่ี้แตกต่างจากภาคอ่ืนได ้   
4.ระบุขอ้มูลประชากรของภาคใตไ้ด ้                              
5.จ าแนกสถานท่ีส าคญัของภาคใตไ้ด ้                                    
6.อธิบายการคมนาคมขนส่งสายหลกัของภาคใตไ้ด ้   
7.สรุปโครงการทัว่ไปและโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีพฒันาภาคใตไ้ด ้

8.ยกตวัอยา่งปัญหาส าคญัและการแกไ้ขปัญหาภาคใตไ้ด ้   
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูสนทนากบันกัเรียนวา่ใครเป็นคนใตบ้า้ง       ใหอ้อกมา
หนา้ชั้นเรียน 2 คน และสนทนากนัถึงประวติัและครอบครัว
ดว้ยภาษาใต ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน          บทท่ี 10 
ตามท่ีครูก าหนดให ้                              
                                          
3.ครูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจและ      บอกคะแนน
แก่นกัเรียน                                    
                                  
ขั้นสอน 
1.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย  และแขง่ขนักนั
ช้ีท่ีตั้งจงัหวดัทั้ง 14 จงัหวดับนแผนท่ี และใส่หมายเลขในรูป
ท่ี 10.1                        
2.ครูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ และใหน้กัเรียนบอก      ความแตกต่างระหวา่งเขต
ชายฝ่ังทะเล           ดา้นอ่าวไทยกบัดา้นอนัดามนั 

3.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีทิวเขาส าคญัของภาคใต ้และใส่
หมายเลขในรูปท่ี 10.2 

4.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีแม่น ้าส าคญัของภาคใต ้และใส่
หมายเลขในรูปท่ี 10.3 

5.ครูใหน้กัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคใต ้ชุดวฒันธรรมภาคใต ้และ
วดิีทศันเ์ร่ืองมนตรั์กทะเลใต ้         จดบนัทึกสาระส าคญั 
และอภิปรายร่วมกนั    
6.ครูใหน้กัเรียนบอกความแตกต่างระหวา่งลกัษณะภูมิอากาศ
ภาคใตก้บัภาคอ่ืน 

7.ครูใหน้กัเรียนสรุปลกัษณะพเิศษของทรัพยากรดินของ
ภาคใต ้

 
1.นกัเรียนท่ีเป็นคนใตย้กมือ และออกไป            หนา้ชั้น
เรียน 2 คน สนทนากนัถึงประวติัและครอบครัวดว้ยภาษาใต ้                                                                                                                                 
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 10  แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา           5 นาที รวม 10 คะแนน 
แลว้ส่งครู 

3.นกัเรียนฟังเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และฟังคะแนน          
 
 

4.นกัเรียนชมแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย และแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้ง
จงัหวดัทั้ง 14 จงัหวดับนแผนท่ี และใส่หมายเลขในรูปท่ี 
10.1 

5.นกัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะ  ภูมิประเทศ 
และบอกความแตกต่างระหวา่ง    เขตชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าว
ไทยกบัดา้นอนัดามนั 
                                    
6.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีทิวเขาส าคญัของภาคใต ้และใส่
หมายเลขในรูปท่ี 10.2 

7.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีแม่น ้ าส าคญัของภาคใต ้และใส่
หมายเลขในรูปท่ี 10.3 

8.นกัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคใต ้ชุดวฒันธรรมภาคใต ้และวดิี
ทศันเ์ร่ืองมนตรั์กทะเลใต ้จดบนัทึกสาระส าคญั และ
อภิปรายร่วมกนั               
9.นกัเรียนบอกความแตกต่างระหวา่งลกัษณะภูมิอากาศของ
ภาคใตก้บัภาคอ่ืน 

10.นกัเรียนสรุปลกัษณะพิเศษของทรัพยากรดินของภาคใต ้
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

8.ครูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีภาคใตมี้เข่ือนส าคญัเพียง 2 
เขื่อน   
9.ครูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีท าใหภ้าคใตมี้ทรัพยากรแร่
อุดมสมบูรณ์                     
10.ครูใหน้กัเรียนสรุปช่ือแร่ แหล่งผลิต และประโยชน์ของ
แร่ ตามตารางท่ี 2                  
11.ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งค าขวญัจงัหวดัของภาคใตม้าทาย
เพื่อน                                          
12.ครูน าสมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของภาคใตใ้ห้
นกัเรียนชม และใหแ้ข่งขนักนัตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และ
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอะไร 

13.ครูใหน้กัเรียนท่ีเป็นชาวใตเ้ล่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัของภาคใตใ้หเ้พื่อนฟัง             
14.ครูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกมี
ผลไมเ้มืองร้อนคลา้ยคลึงกนั                      
               
15.ครูใหน้กัเรียนสรุปจ านวนประชากร จงัหวดัท่ีมีประชากร
มากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด หนาแน่นท่ีสุด จากตารางท่ี 3   
16.ครูใหน้กัเรียนท่ีเป็นชาวใตเ้ล่าถึงวถีิชีวติของ  ชาวใต ้การ
แต่งกาย ศาสนา อาหาร และประเพณีของชาวใตใ้หเ้พ่ือนฟัง 

17.ครูใหน้กัเรียนชมสมุดภาพการแต่งกาย           การนบัถือ
ศาสนาอิสลาม อาหารประจ าภาคใต ้และชาวพ้ืนเมือง   
18.ครูใหน้กัเรียนบอกการคมนาคมขนส่งสายหลกัของ
ภาคใต ้          
 

11.นกัเรียนบอกเหตุผลท่ีภาคใตมี้เขื่อนส าคญัเพียง 2 เข่ือน              
12.นกัเรียนตอบตามความเขา้ใจ ครูอธิบายเพ่ิมเติม              
  
13.นกัเรียนสรุปช่ือแร่ แหล่งผลิต และประโยชนข์องแร่ ตาม
ตารางท่ี 2  
14.นกัเรียนยกตวัอยา่งค าขวญัประจ าจงัหวดัของภาคใตไ้ป
ทายเพื่อน ๆ                                                                                
15. นกัเรียนชมสมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของภาคใต ้

และแข่งขนักนัตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และตั้งอยูท่ี่
จงัหวดัอะไร 

16. นกัเรียนท่ีเป็นชาวใตเ้ล่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั
ของภาคใตใ้หเ้พื่อนฟัง          

17. นกัเรียนตอบตามสภาพจริง คือ 2 ภาคน้ีมีลกัษณะภูมิ
ประเทศและลกัษณะภูมิอากาศคลา้ยคลึงกนั จึงมีผลไม้
ชนิดเดียวกนั            

18. นกัเรียนสรุปขอ้มูลประชากรตามตารางท่ี 3    
 
                                    
19. นกัเรียนท่ีเป็นชาวใตเ้ล่าวถีิชีวติของชาวใต ้    การแต่ง

กาย ศาสนา อาหาร และประเพณีของภาคใตใ้หเ้พื่อน
ฟัง                                                    

20. นกัเรียนชมสมุดภาพวถีิชีวติของคนใต ้และ    ชาว
พ้ืนเมือง            

             
21. นกัเรียนบอกการคมนาคมขนส่งสายหลกัของภาคใต ้

ทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

19.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ     2 คน 
ศึกษาคน้ควา้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและ
โครงการพฒันาภาคใต ้และส่งตวัแทนสรุปหนา้ชั้นเรียน 

20.ครูใหน้กัเรียนเสวนากนัเร่ือง “น าสนัติสุขสู่ภาคใต”้ หรือ 
“ไฟใตด้บัเพราะมือใคร” หรือ “ดบัไฟใตด้ว้ยมือเรา” ฯลฯ 
 

ขั้นสรุป 

1.ครูและนกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนั                       
2.ครูใหน้กัเรียนท าแผนผงัความคิดสรุปบทเรียน         
3.ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต และท าแผน่
พบัแนะน าจงัหวดั คนละ 1 จงัหวดั ส่งครูตามก าหนดเวลา           
 

22. นกัเรียนศึกษาคน้ควา้โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและโครงการพฒันาภาคใต ้และส่งตวัแทน
สรุปหนา้ชั้นเรียน 

 

23. นกัเรียนเสวนากนัเร่ือง “น าสนัติสุขสู่ภาคใต”้ หรือ “ไฟ
ใตด้บัเพราะมือใคร” หรือ “ดบัไฟใตด้ว้ยมือเรา” ฯลฯ                                                

 
 

1. นกัเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกนั                       
2. นกัเรียนสรุปบทเรียนดว้ยแผนผงัความคิด          
3. นกัเรียนศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต และท าแผน่พบั

แนะน าจงัหวดั คนละ 1 จงัหวดั ประกอบดว้ย 

 ตราและค าขวญัประจ าจงัหวดั 

 เขตการปกครอง 

 ประวติัจงัหวดั 

 การประกอบอาชีพ 

 สถานท่ีท่องเท่ียว 

 ประเพณี และสินคา้ OTOP  

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                 1.การท่องเท่ียวประเทศไทย. 2549. ท่องเทีย่วภาคใต้. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
                 2.การท่องเท่ียวประเทศไทย. 2547. UNSEEN IN THAILAND สัมผสัจริงเมืองไทย. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย. 
                 3.วโิรจน์ เอ่ียมเจริญ สมเกียรติ ภู่ระหงษ ์และสริตา ช่วยวงค.์ 2547. ไทยแลนด์แอตลาส.           พิมพค์ร้ังท่ี 3. 
กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 

 ส่ือโสตทศัน์ 
1.ซีดีเร่ืองภาคใต ้ชุดวฒันธรรมภาคใต ้จ านวน 1 แผน่                  
2.วดิีทศัน์เร่ืองมนตรั์กทะเลใต ้จ านวน 1 มว้น 

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.สมุดภาพสถานท่ีส าคญัของภาคใต ้จ านวน 1 เล่ม 

2.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง                        
3ภใ.แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง         



4.แผนท่ีแสดงแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคญั จ านวน 1 ระวาง 

 หนังสืออ้างองิ 
สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        

               สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
การวดัและประเมนิผล      
1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 10.1-10.3 แลว้ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน               
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป แลว้ครูตรวจ 

3.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 10  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน แลว้ส่งครู ครู
ตรวจ เฉลยและบอกคะแนนแก่นกัเรียน       
5.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่ควรปรับปรุงอยา่งไรหรือไม่           
6.ครูสังเกตความกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุณภาพของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่11  

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่16 

ช่ือบท     แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ      กบัการใช้
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกไ้ขปัญหา 

รวม  2 ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กบัการใช ้  หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกไ้ขปัญหา 

จ านวน  2  ชัว่โมง 

 

สาระการเรียนรู้ 
1.ความหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2.สรุปแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-9 

3.ผลส าเร็จของการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 

4.สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 

5.การพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.การพฒันาตามแนวทฤษฎีใหม่ 

7.โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

8.โครงการหลวง 

9.รางวลัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงไดรั้บ 

สาระส าคญั          
ประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-9 ระหว่าง พ.ศ. 2504-2549 รวมเวลา    45 ปี ท าให้

เจริญข้ึนโดยล าดบั และขณะน้ีก าลงัใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยแผนพฒันาฯ 
ฉบับท่ี 9-10 ได้อัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ตลอดเวลาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินไทย ทรงริเร่ิมหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ โดยการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และโครงการหลวง เพ่ือใหพ้สกนิกรมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื 

                                   
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.บอกความหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได ้     
2.สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-9 ได ้

3.ระบุผลส าเร็จของการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ได ้

4.สรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ได ้  
5.บอกแนวคิดของหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได ้                             
6.สรุปขั้นตอนของทฤษฎีใหม่ได ้

7.ยกตวัอยา่งโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริได ้

8.ยกตวัอยา่งโครงการหลวงท่ีส าคญั ๆ ได ้

9.สรุปรางวลัท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูท่รงไดรั้บได ้



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูซกัถามนกัเรียนวา่ปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีเท่าไร ใชป้รัชญาอะไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรมไทยเม่ือ 15 ปีท่ีแลว้กบัปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน         บทท่ี 11 
ตามท่ีครูก าหนดให ้     
                       
4.ครูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัเฉลยแบบทดสอบ   ก่อนเรียน ถา้
ขอ้ใดตอบผดิครูจะเฉลยให ้และตรวจแบบทดสอบ และบอก
คะแนนนกัเรียน 
                                  
ขั้นสอน 
1.ครูใหน้กัเรียนชมแผนผงัความคิดบทท่ี 11 และใส่หมายเลข
เรียงล าดบัตามหวัขอ้ท่ีจะเรียน                               

 
12. นกัเรียนตอบตามความเขา้ใจ                                                                   
 
                                                                                                                                  
13. นกัเรียนเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรมไทยเม่ือ 15 ปี (ตอนเดก็ ๆ) กบัปัจจุบนั เช่น                
เม่ือ 15 ปีทีแ่ล้ว 

2. รายไดป้ระชาชาติต ่า 

3. สงัคมเกษตรกรรม 

4. ยดึมัน่ในพระพทุธศาสนา 

5. การคมนาคมขนส่งไม่ทนัสมยั 

6. ระบบโทรคมนาคมไม่ทนัสมยั 

ปัจจุบัน 

1. รายไดป้ระชาชาติสูง 

2. สงัคมอุตสาหกรรม 

3. ตามแฟชัน่ วตัถุนิยม 

4. มีระบบขนส่งมวลชนทนัสมยั มีรถไฟฟ้า 

5. มีระบบโทรคมนาคมทนัสมยั มีมือถือ โทรศพัท์
ติดตามตวั 

14. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 11   แบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก 10 ขอ้ เวลา 5 นาที      รวม 10 คะแนน 

15. นกัเรียนแข่งขนักนัเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ถา้ขอ้
ใดตอบผิดจะฟังเฉลยจากครู และฟังคะแนน 

 

 

28. นกัเรียนชมแผนผงัความคิดบทท่ี 11 และ        
ใส่หมายเลขเรียงล าดบัตามหวัขอ้ท่ีจะเรียน         

 
 
 
 
 
 
 

             



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

2.ครูใหน้กัเรียนบอกความหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ในทศันะของนกัเรียน                                       
3.ครูอธิบายเสริมและใหน้กัเรียนสรุปความหมายของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

4.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบช่ือแผนพฒันาฯ และระยะเวลา
ด าเนินการ ระหวา่งแผนพฒันาฯ    ฉบบัท่ี 1 กบัฉบบัท่ี 2-10 
 

5.ครูใหน้กัเรียนสรุปแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-9 ตามตารางใน
หนงัสือเรียน                                       
6.ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมและ          ตอบค าถาม 
ต่อไปน้ี                   

6.1 ประเทศไทยพฒันาปัจจยัพ้ืนฐานในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ีเท่าไร 

6.2 ประเทศไทยกระจายการพฒันาสู่ชนบท   เร่ิมใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีเท่าไร 

6.3 ประเทศไทยเร่ิมมีการวางแผนครอบครัว คร้ังแรก
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีเท่าไร 

6.4 เศรษฐกิจไทยขยายตวัเฉล่ียสูงสุดในช่วง   25 ปี 
ตรงกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีเท่าไร 

6.5 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการ
พฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีเท่าไร 

7.ครูใหน้กัเรียนชมซีดีชุดพระมหากษตัริยน์กัพฒันากบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือธุรกิจ SMEs และสรุป
สาระส าคญัลงสมุด            พร้อมอภิปรายร่วมกนั 

1.นกัเรียนบอกความหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ตามทศันะของตน                                 
                                    
2.นกัเรียนฟังครูอธิบายเสริมและนกัเรียนสรุปความหมาย
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติอีกคร้ังหน่ึง 

3.นกัเรียนเปรียบเทียบช่ือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ใชเ้วลาด าเนินการ 6 ปี แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2-
10 ช่ือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และใชเ้วลา
ด าเนินการ 5 ปี 

4.นกัเรียนสรุปแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-9 ตามตารางใน
หนงัสือเรียน                                            
 
5.นกัเรียนชมซีดีชุดพระมหากษตัริยน์กัพฒันากบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือธุรกิจ SMEs และสรุปสาระส าคญัลง
สมุด พร้อมอภิปรายร่วมกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 



9.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ     2 คน 
ศึกษาคน้ควา้แหล่งสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ หนงัสือเรียน 
ส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ      ในหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้แลว้ท า
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

10.ครูใหน้กัเรียนจดัโครงการประกวดร้องเพลง  ภูมิแผน่ดิน 
และตน้ไมข้องพอ่ ฯลฯ ชิงรางวลั    ท่ีครูหามาสนบัสนุน 

11.ครูใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ตวัอยา่งโครงการ   อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการหลวงจาก
อินเทอร์เน็ตแลว้สรุป ท าแผน่พบัคนละ       1 โครงการ ส่ง
ครูตามก าหนดเวลา 

12.ครูใหน้กัเรียนชมรายการตามรอยยคุลบาท หรือโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทางโทรทศัน์ และสรุป
สาระส าคญั แลว้น ามาอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 

1.ครูและนกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนั                       
 

7.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษาคน้ควา้
จากอินเทอร์เน็ต ทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือโสตทศัน์ ในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

-ผลส าเร็จของแผนฯ ฉบบัท่ี 9 

-สรุปสาระส าคญัของแผนฯ ฉบบัท่ี 10 

-การพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-การพฒันาตามแนวทฤษฎีใหม่ 

- โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

– โครงการหลวง 

 – รางวลัท่ีพระบาทสมเดจ็  พระเจา้อยูห่วัทรงไดรั้บ 

8.นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ตวัอยา่งโครงการ           อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการหลวงจาก
อินเทอร์เน็ตแลว้สรุป ท าแผน่พบัคนละ        1 โครงการ ส่ง
ครูตามก าหนดเวลา 

9.นกัเรียนชมรายการตามรอยยคุลบาท หรือโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริทางโทรทศัน์ และสรุปสาระส าคญั 
แลว้น าไปอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
    
 

1.นกัเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกนั                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ส านกังาน. 2545. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิฉบบัทีเ่ก้า พ.ศ. 2545-2549. กรุงเทพฯ : เมด็ทรายพร้ินติ้ง. 



2.คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ส านกังาน. 2549. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิฉบบัทีสิ่บ พ.ศ. 2550-2554. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ว.ีเจ.     พร้ินติ้ง. 
3.คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ส านกังาน. 2549. รายงานการตดิตามประเมนิผล
การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในระยะแผนพฒันาฯ       ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ: 
สหมิตรพร้ินติ้ง. 
4.คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ส านกังาน. อนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีงคืออะไร. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ. 
5.ศูนยส่์งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว กทม. 2549. ชีวติพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ. กรุงเทพฯ: กอง
การพฒันาชุมชน ส านกัพฒันาสงัคม กทม. 

 ส่ือโสตทศัน์ 
1.ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ http://www.nesdlb.go.th 

2.ศูนยส่์งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว www.bma.t.th./save 

3.ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550. ซีดีชุดพระมหากษตัริยน์กัพฒันากบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือธุรกิจ SMEs. 

4.บริษทับุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั, 2550. ซีดีและวซีีดีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสทรงครอง  สิริราชสมบติัครบ 
5. พรรษา ชุดของขวญัจากกอ้นดิน. 
6. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั ร่วมกบับริษทั จี เอม็ เอม็ แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน), 2550. ซีดีชุดเฉลิมพระเกียรติเยน็
ศิระเพราะพระบริบาล. 

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.รูปภาพโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 10 ภาพ 

2.รูปภาพโครงการหลวง จ านวน 12 ภาพ                
3.รูปภาพทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 ภาพ            

 หนังสืออ้างองิ 
สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        

               สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 
 
 
 
การวดัและประเมนิผล      
1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 11.1-11.2  ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน             
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 ส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป  
3.ครูใหน้กัเรียนเฉลยคนละ 1 ขอ้ ขอ้ใดเฉลยผิดครูเฉลยให ้ครูตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบท 



4.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 กรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

5.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 11 แบบปรนยั 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน  
6.ครูตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน บอกคะแนนนกัเรียน 

7.ครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่คะแนนสูงข้ึนหรือไม่เพียงไร เพ่ือพฒันา
ต่อไป 

8.ครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นความสนใจเรียน การให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม การตรงต่อเวลา รู้หนา้ท่ี มี
ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการสอน บทที ่12  

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์ศาสตร์กิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่17 

ช่ือบท     การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เศรษฐกิจไทยและโลก และปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

รวม  2  ชัว่โมง          



ช่ือเร่ือง        การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจไทย
และโลก และปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

จ านวน  2  ชัว่โมง 

 

สาระการเรียนรู้ 
1.ความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

2.รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

3.กลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ               
4.การรวมกลุ่มในอนุภูมิภาค 

5.ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

6.อุปสรรคของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

7.บทบาทของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจโลก                     
8.การคา้ระหวา่งประเทศ                
9.โครงสร้างสินคา้น าเขา้ของประเทศไทย 

10.สินคา้น าเขา้ส าคญั 15 รายการแรกของประเทศไทย 

11.ตลาดน าเขา้ส าคญัของประเทศไทย 

12.โครงสร้างสินคา้ส่งออกของประเทศไทย        
13.สินคา้ส่งออกส าคญั 15 รายการแรกของประเทศไทย 

14.ตลาดส่งออกส าคญัของประเทศไทย 

15.ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

16.แนวทางการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
สาระส าคญั          

ในยุคโลกาภิวตัน์ประเทศต่าง ๆ ตอ้งประสานประโยชน์และพ่ึงพากนัอย่างเป็นระบบ จึงตอ้งรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และปัจจุบนัเป็นโลกไร้พรมแดนมีการซ้ือขายทางอินเทอร์เน็ต มีเครือข่ายโยงถึงกนัไดส้ะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิดความสัมพนัธ์
ระหว่างเศรษฐกิจไทยและโลก แต่ทุกประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกัน ประเทศไทยก็มีปัญหาเศรษฐกิจทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหา                                                                                                      



                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.บอกความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได ้

2.อธิบายความแตกต่างของรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแต่ละแบบได ้

3.ยกตวัอยา่งกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทต่อประเทศไทยได ้        
4.ระบุประโยชนข์องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได ้

5.จ าแนกอุปสรรคของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได ้

6.อธิบายบทบาทของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจโลกได ้

7.สรุปโครงสร้างสินคา้น าเขา้และสินคา้ส่งออกของประเทศไทยได ้

8.สรุปสินคา้น าเขา้และสินคา้ส่งออก 5 อนัดบัแรกของประเทศไทยได ้       
9.ระบุตลาดน าเขา้และตลาดส่งออกท่ีส าคญัของประเทศไทยได ้

10.สรุปปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกของประเทศไทยได ้

11.เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.ครูใหน้กัเรียนเขียนช่ือกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท่ี
นกัเรียนรู้จกั คนละ 1 กลุ่ม               บนกระดานด า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
1.นกัเรียนเขียนช่ือกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท่ีนกัเรียน
รู้จกั คนละ 1 กลุ่ม บนกระดานด า เช่น อาเซียน เอเปค และ
โอเปค ฯลฯ                                                                                                                               



2.ครูใหน้กัเรียนบอกประโยชนข์องการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในทศันะของนกัเรียน              
3.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน          บทท่ี 12 
ตามท่ีครูก าหนดให ้                
            
4.ครูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจและบอกคะแนนแก่
นกัเรียน                                                                                   
ขั้นสอน 
1.ครูใหน้กัเรียนบอกความหมายของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ตามทศันะของนกัเรียน                                
2.ครูใหน้กัเรียนบอกรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และอธิบายความแตกต่างของรูปแบบของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจทั้ง 5 รูปแบบ 
 
 

3.ครูใหน้กัเรียนอภิปรายกลุ่มเร่ือง “ประเทศไทยไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอยา่งไร” 
4.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ      2 คน 
ศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต และส่งตวัแทนรายงานหนา้
ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้
 

2.นกัเรียนบอกประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ตาม
ความเขา้ใจของตน                                    
3.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 12   แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก 10 ขอ้ เวลา 5 นาที       รวม 10 คะแนน 

4.นกัเรียนฟังเฉลย และฟังคะแนนการทดสอบก่อนเรียนจาก
ครู                                 
 

5.นกัเรียนบอกความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ตามทศันะของตน                                    
6.นกัเรียนบอกรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 5 
แบบ และอธิบายความแตกต่างระหวา่งเขตการคา้เสรี 
สหภาพศุลกากร        ตลาดร่วม สหภาพเศรษฐกิจ และ
สหภาพ      เหนือชาติ 

7.นกัเรียนอภิปรายกลุ่มเร่ือง “ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์
จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอยา่งไร” 
8.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษาคน้ควา้
จากอินเทอร์เน็ต และส่งตวัแทนรายงาน แลว้จดัป้ายนิเทศ
หนา้ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

           กลุ่มผึ้งนอ้ย – กลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

           กลุ่มหมีขาว – การรวมกลุ่มในอนุภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 
 

5.ครูใหน้กัเรียนติดตามความเคล่ือนไหวของกลุ่มเศรษฐกิจท่ี
มีบทบาทส าคญัต่อประเทศไทย    จากอินเทอร์เน็ต 
หนงัสือพิมพ ์และโทรทศัน์ และน ามาอภิปรายร่วมกนั 

          กลุ่มนกแกว้ - ประโยชน์และอุปสรรคของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 



6.ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ     2 คน 
ศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต ตามหวัขอ้ท่ีครูก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ครูใหน้กัเรียนหาข่าวปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ จากหนงัสือพิมพ ์คนละ     1 ข่าว ติดบน
กระดาษขนาด A4 น ามาวเิคราะห์สาเหตุ และเสนอแนว
ทางการแกไ้ข ติดป้ายนิเทศ 
 

ขั้นสรุป 

1.ครูและนกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนั และใหน้กัเรียนท า
แผนผงัความคิด 
 

9.นกัเรียนติดตามความเคล่ือนไหวของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อประเทศไทย     จากอินเทอร์เน็ต 
หนงัสือพิมพ ์และโทรทศัน์ และน ามาอภิปรายร่วมกนั                                  
10.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษา
คน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต ในหวัขอ้ต่อไปน้ี  
             กลุ่มกาหลง  

- โครงสร้างสินคา้น าเขา้ของประเทศไทย 

- สินคา้น าเขา้ 10 รายการแรกของประเทศไทย 

- ตลาดน าเขา้ส าคญัของประเทศไทย 

              กลุ่มชงโค 

- โครงสร้างสินคา้ส่งออกของประเทศไทย 

- สินคา้ส่งออก 10 รายการแรกของประเทศไทย 

- ตลาดส่งออกส าคญัของประเทศไทย 
11.นกัเรียนหาข่าวปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ จากหนงัสือพิมพ ์คนละ 1 ข่าว 
ติดบนกระดาษขนาด A4 น ามาวเิคราะห์สาเหตุ 
และเสนอแนวทางการแกไ้ข ติดป้ายนิเทศ 

 
 

 
12.นกัเรียนและครูสรุปบทเรียนร่วมกนั และใหน้กัเรียนท า
แผนผงัความคิด            

 
 
 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ส านกังาน. 2549. รายงานการตดิตามประเมนิผล
การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในระยะแผนพฒันาฯ       ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ: 
สหมิตรพร้ินติ้ง. 

                         2.สุดชฎา สุทธิศร. 2548. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        

 ส่ือโสตทศัน์ 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
http://rrr2.ops2.moc.go.th/import/structimport/report.asp 

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.รูปภาพข่าวการเคล่ือนไหวของกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ จ านวน 5 ภาพ 

2.รูปภาพข่าวปัญหาเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ จ านวน 10 ภาพ 



 หนังสืออ้างองิ 
สุดชฎา สุทธิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        

            สุชาดา  วราหพนัธ์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

การวดัและประเมนิผล      
1.ครูใหน้กัเรียนท าใบงาน 12.1 ส่งครูทา้ยชัว่โมงเรียน             
2.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 ส่งครูในชัว่โมงเรียนคร้ังต่อไป  แลว้ครูตรวจ 

3.ครูใหน้กัเรียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 กรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 12 แบบปรนยั 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คะแนน แลว้ส่งครู ครูตรวจ เฉลยและ
บอกคะแนนแก่นกัเรียน 

5.ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกับแบบทดสอบหลงัเรียน ว่าคะแนนสูงข้ึนหรือไม่เพียงไร เพ่ือ
ปรับปรุงต่อไป 

6.ครูสงัเกตพฤติกรรมความตั้งใจ ความสนใจของนกัเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุณภาพของงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


