
 

 
 

 

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 าคั ั  มีการก าหนดมาตรฐาน ใชเ้ทคันิคัวิี ีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
คุัณีรรม จริยีรรม ค่ัานิยม คุัณลกัษณะท่ีพึงประสงคัแ์ละปรัช าของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
                                                                                          (นางพรัชนี  กองแกว้) 

              อาจารยส์าขาวชิาพื้นฐานประยกุต ์
        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

บทที่ ช่ือหน่วยการสอน สัปดาห์ที่ ช่ัวโมงที่ จ านวนช่ัวโมง 
 
1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
 

11 
 
 

12 
 
 

ปฐมนิเทศ แนะน าการจดัการเรียนรู้ 
ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย 
หลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ 
เคัร่ืองมือส าคั ัท่ีใชศึ้กษาภูมิศาสตร์ 
กิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
การประเมินผลยอ่ย คัร้ังท่ี 1 
ภูมิศาสตร์ภาคัเหนือ 
ภูมิศาสตร์ภาคักลาง 
การประเมินผลกลางภาคัเรียน 
ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัตก 
ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัออก 
ภูมิศาสตร์ภาคัใต ้
การประเมินผลยอ่ย คัร้ังท่ี 2 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคัมแห่งชาติ           
กบัการใชห้ลกัปรัช าเศรษฐกิจพอเพียงแกไ้ข
ปั หา 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คัวามสัมพนัี์
ระหวา่งเศรษฐกิจไทยและโลก และปั หา
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
การประเมินผลยอ่ย คัร้ังท่ี 3 
การทบทวน 
สอบปลายภาคั 

 
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 ภาคัเรียน 
 
 

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 
ระดบัพุทีิพิสัย 1 = คัวามจ า 2 = คัวามเขา้ใจ 3 = การน าไปใช ้
 4 = วเิคัราะห์ 5 = สังเคัราะห์ 6 = ประเมินคั่า 
     

 
 
 



 แผนการสอน  

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่1 

ช่ือบท     ปฐมนิเทศ แนะน าการจดัการเรียนรู้           รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ปฐมนิเทศ แนะน าการจดัการเรียนรู้ จ านวน  2  ชัว่โมง 

สาระการเรียนรู้ 
1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุีศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
 รายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    
2. จุดประสงคัร์ายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

3. มาตรฐานรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
4. คั าอีิบายรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
5. แผนผงัคัวามคิัดรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

6. โคัรงการจดัการเรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

7. หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล        
8. งานท่ีมอบหมาย 

9. การทดสอบก่อนเรียน 

10. แนะน าหนงัสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน แหล่งสืบคัน้ขอ้มูลสารสนเทศ 
 

สาระส าคญั          
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้รายวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ มีประสิทีิภาพและประสิทีิผล นักเรียนทุกคัน   จึง

จ าเป็นตอ้งมีคัวามรู้และคัวามเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทีศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ของ
ส านกังานคัณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ(10000302) โดยเขา้ใจจุดประสงคัร์ายวิชา มาตรฐาน
รายวิชา และคั าอีิบายรายวิชา ตลอดจนแผนผงัคัวามคิัด โคัรงการจดัการเรียนรู้ หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล งานท่ี
มอบหมาย และเพ่ือใหท้ราบพ้ืนฐานคัวามรู้ของนกัเรียน      จึงจ าเป็นตอ้งทดสอบก่อนเรียน 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อีิบายหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุีศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) รายวชิา       ภูมิศาสตร์

เศรษฐกิจ (10000302) ได ้

2. บอกจุดประสงคัร์ายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

3. จ าแนกมาตรฐานรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

4. ระบุคั าอีิบายรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

5. สรุปแผนผงัคัวามคิัดรายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

6. จ าแนกโคัรงการจดัการเรียนรู้รายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได ้

7. ระบุหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลได ้

8. ยกตวัอยา่งงานท่ีมอบหมายได ้

9. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนไดพ้อสมคัวร                 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1. คัรูสนทนากบันกัเรียนถึงภาวะเศรษฐกิจ          ใน

ปัจจุบนัและตระหนกัถึงคัวามส าคั ัและ            คัวาม
จ าเป็น ตลอดจนประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการศึกษาวชิา
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ                 
                 

2. คัรูมอบหลกัสูตร ปวช. รายวชิาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ มิ
เศรษฐศาสตร์จุดประสงคัร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา 
และคั าอีิบายรายาใหน้กัเรียนอ่าน คันละ 1 แผน่ พร้อม
ทั้งอีิบายประกอบ          
 

3. คัรูใหน้กัเรียนชมแผนผงัคัวามคิัดรายวชิา         ภูมิ
เศรษฐศาสตร์ทั้ง 12 บท ในแผน่ใสอีิบายประกอบการ
ซกัถามนกัเรียน 
 

4. คัรูใหน้กัเรียนชมโคัรงการจดัการเรียนรู้รายวชิาภูมิ
เศรษฐศาสตร์ในแผน่ใส อีิบายและซกัถามนกัเรียน 
 

5. คัรูใหน้กัเรียนเสนอกฎกติกาในการเรียนรายวชิา
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
 

6. คัรูใหน้กัเรียนเสนอหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล                                             
 

 
1. นกัเรียนสนทนากบัคัรูถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและ

ตระหนกัถึงคัวามส าคั ั และ     คัวามจ าเป็น ตลอดจน
ประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บจากการศึกษาวชิาภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ       
 

2. นกัเรียนอ่านหลกัสูตร จุดประสงคัร์ายวชิา มาตรฐาน
รายวชิา และคั าอีิบายรายวิชา         ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
ท่ีคัรูมอบให ้       
                                                                                                  

3. นกัเรียนชมแผนผงัคัวามคิัดรายวชิา                 
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและอ่านช่ือเร่ืองทั้ง 12 บท    จาก
แผน่ใส ฟังการอีิบายและถาม-ตอบ       
 

4. นกัเรียนชมและตอบ ซกัถามเก่ียวกบัโคัรงการจดัการ
เรียนรู้รายวชิา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจตลอด ภาคัเรียน       
                              

5. นกัเรียนแต่ละคันเสนอกฎกติกาในการเรียนรายวชิา
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และหวัหนา้จดบนกระดานด า และ
นกัเรียนจดลงสมุด เพื่อไวป้ฏิบติั     
 

6. นกัเรียนเสนอการวดัและประเมินผลระหวา่ง     ภาคั
เรียนร้อยละ 80 และประเมินสรุปร้อยละ 20 
 

คะแนนประเมนิระหว่างภาคเรียน เช่น  
6.1  จิตพิสยั                  10   คัะแนน 

6.2  เวลาเรียน               10   คัะแนน 
6.3  แบบฝึกหดั            10   คัะแนน 

6.4  ทดสอบยอ่ย          20   คัะแนน 

6.5  ทดสอบกลางภาคั  10   คัะแนน 
6.5  งานท่ีมอบหมาย    20   คัะแนน 

        รวม                      80   คัะแนน 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. คัรูปรึกษากบันกัเรียนถึงงานท่ีมอบหมาย  และอีิบาย
โคัรงการเพียงพอเพื่อพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ให้
นกัเรียนท าตั้งแต่สปัดาห์ท่ี 1-18      

 
                                               
8. คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 12 บท ตามท่ี

คัรูก าหนดให ้    
 

9. คัรูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียน   ทุกคัน 
และใหน้กัเรียนเฉลยคันละ 1 ขอ้            
 

10. คัรูแนะน าหนงัสือเรียน เอกสารประกอบ       การเรียน 
และแหล่งสืบคัน้ขอ้มูลสารสนเทศ 

 

ขั้นสรุป 

1. คัรูและนกัเรียนสรุปร่วมกนั 

2. คัรูใหน้กัเรียนชมภาพในหนงัสือท่องเท่ียวภาคัเหนือ 
และท่องเท่ียวภาคัใต ้

ระดับคะแนน มีดงัน้ี 
80 – 100   =   4 
75 – 79     =   3.5 
70 – 74     =   3 
65 – 69     =   2.5 
60 – 64     =   2 
55 – 59     =   1.5 
50 – 54     =   1 
1 – 49       =   0 

7. นกัเรียนแสดงคัวามคิัดเห็นกบัคัรูถึงงาน            ท่ี
มอบหมาย สรุปดงัน้ี                                                                                 

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

 

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

9. นกัเรียนฟังคัะแนน และเฉลยแบบทดสอบ    ก่อนเรียน 
คันละ 1 ขอ้ รับกระดาษคั าตอบคัืน เพื่อชมคัวามรู้
พ้ืนฐานของตนเอง       
 

10. นกัเรียนชมหนงัสือเรียน เอกสารประกอบ      การเรียน 
และแหล่งสืบคัน้ขอ้มูลสารสนเทศ         

 
 

1. นกัเรียนและคัรูสรุปร่วมกนั 

2. นกัเรียนชมภาพในหนงัสือท่องเท่ียวภาคัเหนือและ
ท่องเท่ียวภาคัใต ้

 

 
 

 



ส่ือการเรียนรู้              
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

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

2. จุดประสงคัร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และคั าอีิบายรายวชิาภภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
 ส่ือโสตทศัน์ 

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

2. แผน่ใสจุดประสงคัร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา คั าอีิบายรายวิชา แผนผงัคัวามคิัด            โคัรงการจดัการ
เรียนรู้ และระดบัคัะแนน 

 หนังสืออ้างองิ 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2550. ท่องเทีย่วภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่ง        ประเทศไทย. 
 ________________________. 2550. ท่องเทีย่วภาคใต้. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
 สุดชฎา สุทีิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 
               สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์ 
 

การวดัและประเมนิผล      
1. คัรูสงัเกตพฤติกรรมคัวามกระตือรือร้น คัวามสนใจ และการมีส่วนร่วมของนกัเรียน 

2. คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ เวลา 10 นาที รวม 30 คัะแนน 
แลว้คัรูเฉลยและตรวจให ้บอกคัะแนนนกัเรียน เพ่ือใหรู้้พ้ืนฐานของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่1    

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่2 

ช่ือบท     ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย     รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย จ านวน  2  ชัว่โมง 

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

5. การแบ่งภาคัภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  
6. ลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย       
7. ทรัพยากรีรรมชาติ 
8. ประชากรของประเทศไทย 

         9. ปรากฏการณ์โลกร้อน 

 

สาระส าคญั          
ในการศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย จ าเป็นตอ้งมีคัวามรู้และคัวามเขา้ใจคั านิยามของภูมิศาสตร์

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

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  บอกคั านิยามคั าวา่ “ภูมิศาสตร์กายภาพ” ได ้                      
2. อีิบายสาขาของภูมิศาสตร์กายภาพได ้

3. สรุปหินชุดต่าง ๆ ของประเทศไทยได ้       
4. ช้ีท่ีตั้ง อาณาเขต รูปร่าง และแนวพรมแดนของประเทศไทยได ้

5. อีิบายหลกัเกณฑก์ารแบ่งภาคัภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได ้

6. จ าแนกลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยได ้

7. สรุปลกัษณะประชากรของประเทศไทยได ้       
8. สรุปสาเหตุและเสนอวิี ีแกปั้ หาโลกร้อนได ้         

 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูน าแผนท่ีทวปีเอเชียมาใหน้กัเรียนชม และ  ใหน้กัเรียน
แข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                                                             
2.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีท่ีตั้งของประเทศ     ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตต้ามท่ีคัรูก าหนดให ้    คันละ 1 ประเทศ 
และใหบ้อกช่ือประเทศท่ีมีขนาดให ่อนัดบัท่ี 1-3            
 
 

3.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 1 เม่ือท า
เสร็จคัรูตรวจ บอกคัะแนนแก่นกัเรียน           
 

4.คัรูใหน้กัเรียนตอบแบบทดสอบก่อนเรียน       บทท่ี 1 คัน
ละ 1 ขอ้                   
 

ขั้นสอน 
1. คัรูใหน้กัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของ

โลก แลว้ใหน้กัเรียนจดบนัทึกสาระส าคั ั และอภิปราย
ร่วมกนั 
 

2. คัรูใหน้กัเรียนนิยามคั าวา่ “ภูมิศาสตร์กายภาพ” ตาม
ทศันะของนกัเรียน แลว้คัรูกล่าวเสริมคัวามใหส้มบูรณ์ 
 

3. คัรูใหน้กัเรียนอีิบายประกอบการยกตวัอยา่งสาขาของ
ภูมิศาสตร์กายภาพ 
 

4. คัรูใหน้กัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของ
ประเทศไทย แลว้ใหน้กัเรียนจดบนัทึกสาระส าคั ัและ
อภิปรายร่วมกนั 

 
3. นกัเรียนชมแผนท่ีทวปีเอเชีย และออกไปแข่งขนักนัช้ี

ท่ีตั้งของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                                                                        
 

4. นกัเรียนออกไปแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งของประเทศ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตต้ามท่ีคัรูก าหนดให ้   คันละ 1 
ประเทศ เช่น ประเทศไทย สหภาพพม่า ลาว กมัพชูา 
สิงคัโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวนัออก และ
นกัเรียนบอกช่ือประเทศ  ท่ีมีขนาดให ่อนัดบัท่ี 1-3 
 

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

6. นกัเรียนตอบแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 1    คันละ 1 
ขอ้ ถา้คันใดตอบถูกตอ้งคัรูจะชมเชย แต่ถา้ตอบผิดคัรู
จะถามคันต่อไป 

 

1. นกัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของโลกแลว้
จดบนัทึกสาระส าคั ั และอภิปรายร่วมกนั            
                        

2. นกัเรียนใหค้ั  านิยามคั าวา่ “ภูมิศาสตร์กายภาพ” ตาม
ทศันะของตน แลว้ฟังคัรูกล่าวเสริม           ใหถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

3. นกัเรียนอีิบายประกอบการยกตวัอยา่งสาขาของ
ภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 5 สาขา 

 

4. นกัเรียนชมวดิีทศัน์เร่ืองภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศ
ไทย แลว้จดบนัทึกสาระส าคั ั และอภิปรายร่วมกนั 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

1.คัรูใหน้กัเรียนสรุปหินชุดต่าง ๆ ท่ีส าคั ัของประเทศไทย
ตามท่ีคัรูก าหนดให ้
 

2.คัรูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยไปใหน้กัเรียนชม และให้
นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้ง อาณาเขต และแนวพรมแดนของ
ประเทศไทย ตามท่ีคัรูก าหนดให ้
 

3.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัเขียนขอ้ดีและขอ้เสียของต าแหน่ง
ท่ีตั้งของประเทศไทยบนกระดานด า ตามท่ีคัรูก าหนดให ้แลว้
อภิปรายสรุปร่วมกนั 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนบอกจ านวนภาคั และช่ือภาคัของประเทศ
ไทย ตามทศันะของนกัเรียน 
 

5.คัรูใหน้กัเรียนศึกษาคัน้คัวา้คัวามหมายของภูมิภาคั 
จุดมุ่งหมาย หลกัเกณฑก์ารแบ่งภาคัทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แลว้อภิปรายสรุป
ร่วมกนั 
 

1.นกัเรียนสรุปหินชุดต่าง ๆ ท่ีส าคั ัของประเทศไทย  
- ท่ีเป็นแหล่งสะสมถ่านหินลิกไนตแ์ละน ้ ามนั
ปิโตรเลียม 

- คัรอบคัลุมพ้ืนท่ี 1 ใน 3 ของประเทศไทย 

- มีแทรกตวัอยูใ่นทิวเขาภาคัเหนือ               ภาคั
ตะวนัตก ภาคัตะวนัออก และภาคัใต ้
 

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.นกัเรียนตอบตามคัวามเขา้ใจของตน 
 

5. นกัเรียนไปศึกษาคัน้คัวา้ตามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้แลว้
อภิปรายสรุปร่วมกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

1.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบจ านวนจงัหวดัท่ีคัณะกรรมการ
ภูมิศาสตร์แห่งชาติกบัคัณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคัมแห่งชาติแบ่งไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.คัรูใหน้กัเรียนแต่ละแถวส่งตวัแทนออกมาแข่งขนั จดั
อนัดบั 1-6 จากตารางท่ี 1 แสดงภาคั จงัหวดั เน้ือท่ีภาคั 
ประชากร และคัวามหนาแน่นของประชากรของประเทศ
ไทย ตามท่ีคัรูก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 

6.นกัเรียนเปรียบเทียบจ านวนจงัหวดัของ              2 
หน่วยงาน ไดด้งัน้ี 

ภาคภูมศิาสตร์ 

1. ภาคัเหนือ                                  9  จงัหวดั 

2. ภาคักลาง                                 22  จงัหวดั 

3. ภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ         20 จงัหวดั 

4.   ภาคัตะวนัตก                           5  จงัหวดั 

5. ภาคัตะวนัออก                               7   จงัหวดั 

6. ภาคัใต ้                                      14   จงัหวดั 

                         รวม                      77  จงัหวดั 
ภาคพฒันาฯ 

1. ภาคัเหนือ                                17  จงัหวดั 

2. ภาคักลาง                                  9   จงัหวดั 

3. ภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ         20   จงัหวดั 

4. ภาคัตะวนัตก                            8   จงัหวดั 

5. ภาคัตะวนัออก                              9   จงัหวดั 

6. ภาคัใต ้                                    14    จงัหวดั 

                         รวม                      77   จงัหวดั 

 
7.นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละแถวออกไปแข่งขนัจดั
อนัดบั 1-6 ตามท่ีคัรูก าหนดให ้ดงัน้ี                  

11.1 แถวท่ี 1 จดัอนัดบั 1-6 ภาคัท่ีมีจงัหวดัมากท่ีสุด-
นอ้ยท่ีสุด 

11.2 แถวท่ี 2 จดัอนัดบั 1-6 ภาคัท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด-นอ้ย
ท่ีสุด 

11.3 แถวท่ี 3 จดัอนัดบัท่ี 1-6 ภาคัท่ีมีประชากรมาก
ท่ีสุด-นอ้ยท่ีสุด 

11.4 แถวท่ี 4 จดัอนัดบั 1-6 ภาคัท่ีมีประชากร
หนาแน่นมากท่ีสุด-หนาแน่นนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

3.คัรูใหน้กัเรียน 2 คัน ศึกษาคัน้คัวา้จ านวนประชากรปีล่าสุด
จาก www.dopa.go.th และส่งตวัแทนน าเสนอและติดท่ีป้าย
นิเทศหนา้ชั้นเรียน 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษาคัน้คัวา้
จากอินเทอร์เน็ต หนงัสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ใน
หวัขอ้เร่ือง ลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยและ
ส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทย และสรุปลกัษณะพิเศษทั้ง 7 เขต    
                                             
6. คัรูน าตวัอยา่งแร่ชนิดต่าง ๆ มาใหน้กัเรียนชม และบอก

ประโยชนข์องแร่ชนิดนั้น ๆ โดยดูจากตารางแร่ของ
ภาคัต่าง ๆ 
 

7. คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มสนใจศึกษาคัน้คัวา้จาก
อินเทอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพต์ามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้
แลว้ส่งตวัแทนสรุปสาระส าคั ั    หนา้ชั้นเรียน และ
จดัท าป้ายนิเทศ 

 

8.นกัเรียน 2 คัน ศึกษาคัน้คัวา้จ านวนประชากร   ปี
ล่าสุดจาก www.dopa.go.th และส่งตวัแทนน าเสนอและ
ติดท่ีป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 
 

9.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษา
คัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต 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 ศึกษาคัน้คัวา้
จากอินเทอร์เน็ตหรือส่ือส่ิงพิมพ ์แลว้ส่งตวัแทนสรุป
สาระส าคั ัหนา้ชั้นเรียน และจดัท าป้ายนิเทศในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 

ขั้นสรุป 

1. คัรูใหน้กัเรียนสรุปบทเรียนโดยท าแผนผงัคัวามคิัด และ
ใหอ้าสาสมคััรออกมาสรุปจากแผนผงัคัวามคิัดนั้น                                                                         

 

13.ปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบและวิี ีแกไ้ข 

14.ปรากฏการณ์เอลนิโ และลานิ า ผลกระทบและ
วิี ีแกไ้ข         
 

1. นกัเรียนสรุปบทเรียนโดยแผนผงัคัวามคิัด และให้
อาสาสมคััรออกมาสรุปจากแผนผงัคัวามคิัดนั้น                
            

 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. สุดชฎา สุทีิศร. 2548. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 
2. วโิรจน์ เอ่ียมเจริ  สมเกียรติ ภู่ระหงษ ์และสริตา ช่วยวงคั.์ 2547. ไทยแลนด์แอตลาส.           พิมพค์ัร้ังท่ี 3 

กรุงเทพฯ: อกัษรเจริ ทศัน์. 

 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 ารา ราษฎร์. 
สุดชฎา สุทีิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.      
 

สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี ์

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



การวดัและประเมนิผล      
9. คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 1.1-1.2 และส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน 

10. คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 ตอนท่ี 1-4 แลว้ส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป แลว้คัรูตรวจ 
11. คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน แลว้คัรูเฉลยและตรวจ 

12. คัรูให้นกัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 กรอกลงในแบบสรุปประเมินตนเอง 
และดูระดบัผลการเรียนเพ่ือพฒันาต่อไป 

13. คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

14. คัรูสังเกตพฤติกรรมคัวามกระตือรือร้นของนักเรียน การตรงต่อเวลา คัวามรับผิดชอบในงานกลุ่มและคุัณภาพ
ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  



 แผนการสอน บทที ่2    

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ(10000302)                    สอนคร้ังที ่3 

ช่ือบท  หลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ   รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        หลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. คัวามหมายของเศรษฐศาสตร์                                    
2.ระดบัของวชิาเศรษฐศาสตร์          
3.ประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์  
4.ปั หาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ                                 
5.คัวามส าคั ัของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ 

6.กระบวนการทางการผลิต 

7.การวดัระดบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

8.ระบบเศรษฐกิจ             

 
สาระส าคญั          

ปัจจุบันทรัพยากรีรรมชาติมีปริมาณจ ากัด แต่คัวามตอ้งการของมนุษยมี์ไม่จ ากัด จึงเกิดปั หาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจวา่จะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และผลิตเพ่ือใคัร ฉะนั้นจึงตอ้งศึกษาหลกัเศรษฐศาสตร์ และแต่ละประเทศมีระบบการ
ปกคัรองท่ีแตกต่างกนัจึงมีระบบเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นเพ่ือให้เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรให้มี
ประสิทีิภาพและประสิทีิผลสูงสุด จึงคัวรศึกษาหลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ                  

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกคัวามหมายของเศรษฐศาสตร์ได ้                                   
2.เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์จุลภาคักบัเศรษฐศาสตร์มหภาคัได ้

3.อีิบายประโยชนข์องวชิาเศรษฐศาสตร์ได ้

4.ระบุปั หาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ได ้                         
5.บอกคัวามส าคั ัของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ได ้

6.จ าแนกกระบวนการทางเศรษฐกิจได ้           
7.อีิบายการวดัระดบักิจกรรมทางเศรษฐกิจได ้

         8.สรุปลกัษณะพิเศษของระบบเศรษฐกิจทั้ง 4 แบบได ้         
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูสนทนากบันกัเรียนถึงภาวะเศรษฐกิจ          ในปัจจุบนั 
คั่าคัรองชีพในคัรอบคัรัว และคั่าใชจ่้ายของนกัเรียน    
                                                          
2.คัรูช้ีใหน้กัเรียนตระหนกัถึงเร่ืองการประหยดัในยคุัคั่า
คัรองชีพสูง โดยร่วมโคัรงการเพียงพอ  เพ่ือพอเพียง ท าใบ
งาน 2.1 ในสมุด 1 เล่ม       แลว้ส่งคัรูตามเวลาท่ีคัรูก าหนด 
 

3.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 2 เม่ือท า
เสร็จคัรูตรวจ บอกคัะแนนแก่นกัเรียน 
            
4.คัรูใหน้กัเรียนเฉลยคั าตอบของแบบทดสอบ  ก่อนเรียนบท
ท่ี 2 คันละ 1 ขอ้ ถา้คันใดตอบถูกตอ้งคัรูจะชมเชย แต่ถา้ตอบ
ผิดคัรูจะเฉลยให ้พร้อมทั้งบอกเหตุผล 
 

5.คัรูใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาบทท่ี 2 ในเวลา          10 นาที 
 

ขั้นสอน 
1.คัรูใหน้กัเรียน 1 คัน หาข่าวเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจ ติดบน
กระดาษขนาด A4 แลว้สรุปข่าวใหเ้พ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน 
และติดข่าวท่ีป้ายนิเทศ 
 

2.คัรูใหน้กัเรียนบอกคัวามหมายของคั าวา่ “เศรษฐศาสตร์” 
ตามทศันะของนกัเรียน 
 

3.คัรูถามคั าถามใหน้กัเรียนตอบ และอีิบายคัวามหมายของ
คั าวา่ “เศรษฐศาสตร์” เพ่ิมเติม 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์จุลภาคักบั
เศรษฐศาสตร์มหภาคั    

 
1.นกัเรียนสนทนากบัคัรูถึงภาวะเศรษฐกิจ           คั่าคัรองชีพ
ในคัรอบคัรัว และคั่าใชจ่้ายของตน ตามทศันะของตนเอง     
                                 
2.นกัเรียนทุกคันเขา้ร่วมโคัรงการเพียงพอ        เพ่ือพอเพียง 
โดยท าใบงาน 2.1 ลงในสมุด 1 เล่ม แลว้ส่งคัรูตามเวลาท่ีคัรู
ก าหนด 
 

3นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนบทท่ี 2     แบบเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ในเวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน 
แลว้ส่งคัรู       
                                  
4.นกัเรียนเฉลยคั าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน    บทท่ี 2  
 

5.นกัเรียนอ่านเน้ือหาบทท่ี 2 เป็นเวลา 10 นาที                                                      
 

6.นกัเรียน 1 คัน หาข่าวเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจติดบนกระดาษ
ขนาด A4 แลว้สรุปข่าวหนา้ชั้นเรียนและติดข่าวท่ีป้ายนิเทศ   
                   
7.นกัเรียนบอกคัวามหมายของคั าวา่ “เศรษฐศาสตร์” ตาม
ทศันะของตนเอง             
                
8.นกัเรียนตอบคั าถามของคัรู และฟังคั าอีิบายคัวามหมาย
ของคั าวา่ “เศรษฐศาสตร์” เพ่ิมเติม 
 

9.นกัเรียนเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์จุลภาคักบัเศรษฐศาสตร์
มหภาคั                             

 
 
 
 

 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

5. คัรูใหน้กัเรียนบอกประโยชน์ของการศึกษา    วชิา
เศรษฐศาสตร์ คันละ 1 ขอ้ บนกระดานด า 
 

6. คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ     3 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ตหรือหนงัสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้

 

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

8. คัรูใหน้กัเรียนอภิปรายกลุ่มในหวัขอ้เร่ือง “นกัเรียนท่ี
ศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์มีโอกาสเป็นเถา้แก่นอ้ย”                                  

 

ขั้นสรุป 

1. คัรูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียนดว้ยแผน่ใส 
 

10.นกัเรียนเขียนประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาวชิา
เศรษฐศาสตร์ คันละ 1 ขอ้ บนกระดานด า 
 

11.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 3 คัน ศึกษา
คัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ตหรือหนงัสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.กลุ่มท่ี 1 เร่ืองปั หาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

2.กลุ่มท่ี 2 เร่ืองคัวามส าคั ัของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจต่อ
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 ีรรมนู  โสภารัตน์ และไศล นิรัติยศกลุ. 2529. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวชิา ส.504 
สังคมศึกษา. กรุงเทพฯ: อกัษรเจริ ทศัน์. 

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

1. แผน่ใสเร่ืองหลกัเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ จ านวน 5 แผน่ 

 หนังสืออ้างองิ 
ประพนัี์ เศวตนนัทน์ และไพศาล เลก็อุทยั. 2544.  หลกัเศรษฐศาสตร์. พิมพค์ัร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์

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

               สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์ 
 

 

 

การวดัและประเมนิผล      
            1. คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 2.1 และส่งคัรูสปัดาห์/คัร้ัง                      
                  2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 2 ตอนท่ี 1-4 แลว้ส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป 

3.คัรูใหน้กัเรียนหาข่าวเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจจากอินเทอร์เน็ตหรือหนงัสือพิมพร์ายวนั คันละ 1 ข่าว ติดบนกระดาษ 
A4 และออกไปสรุปข่าวใหเ้พ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน แลว้น าข่าวติดป้ายนิเทศ   หนา้ชั้นเรียน 

4.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน แลว้คัรูเฉลยและตรวจ 

5.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 กรอกลงในแบบสรุปประเมินตนเอง และ
ดูระดบัผลการเรียนเพ่ือพฒันาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่3   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่4 

ช่ือบท  เคัร่ืองมือส าคั ัท่ีใชศึ้กษาภูมิศาสตร์    รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        เคัร่ืองมือส าคั ัท่ีใชศึ้กษาภูมิศาสตร์  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          

ในยคุัโลกาภิวตัน์มีเคัร่ืองมือท่ีทนัสมยัจ านวนมากเพ่ือใชศึ้กษาภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ี แผนท่ีทางกายภาพ ภาพถ่าย
ทางอากาศ การก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก การส ารวจจากระยะไกล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ องคัก์ารนาซามี
บทบาทส าคั ัต่อการส ารวจอวกาศมา 50 ปีแลว้ และประเทศไทยก็มีดาวเทียมใชเ้ช่นกนั ฉะนั้นเราจึงคัวรศึกษานวตักรรม
เหล่าน้ี เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาภูมิศาสตร์ต่อไป                                               

                                      

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.บอกประโยชน์ของแผนท่ีได ้                                          
2.ระบุประโยชนข์องภาพถ่ายทางอากาศได ้                 
3.บอกคัวามส าคั ัของการก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกได ้

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

7.ระบุประโยชนข์องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได ้

8.ยกตวัอยา่งเวบ็ไซตท์างภูมิศาสตร์ได ้
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1. คัรูสนทนากบันกัเรียนวา่ชาวต่างชาติมาเท่ียวประเทศไทย 
เขาไปจงัหวดัต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง เพราะเขาใชอ้ะไรเป็น
เคัร่ืองมือหาสถานท่ีต่าง ๆ                
                                      
2.คัรูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย และถามคั าถามนกัเรียน 
เช่น ดอยสุเทพ ภูกระดึง เกาะตะปู ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอะไร ให้
นกัเรียนออกมาช้ีแผนท่ี                                 
          
3.คัรูใหน้กัเรียนบอกประโยชนข์องแผนท่ี           
 

4.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 3 ตามท่ีคัรู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จแลว้คัรูตรวจ บอกคัะแนนแก่นกัเรียน                                      
 

ขั้นสอน 
1.คัรูใหน้กัเรียนบอกคัวามหมาย ประเภท ชนิดของ
แผนท่ี 
 

2.คัรูพานกัเรียนไปหอ้งสมุด แบ่งกลุ่มนกัเรียน
ออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษาคัน้คัวา้ดว้ย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอ
สรุปหนา้ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.นกัเรียนสนทนากบัคัรู และตอบคั าถามของคัรู                                                     
                                     
2.นกัเรียนตอบคั าถามของคัรู และช้ีท่ีตั้งของสถานท่ีต่าง ๆ ท่ี
คัรูก าหนดให ้  
 

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

5.นกัเรียนบอกคัวามหมาย ประเภท ชนิดของ   แผนท่ี     
                                                             
6.นกัเรียน แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษาคัน้คัวา้ดว้ย
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. คัรูใหน้กัเรียนต่อจ๊ิกซอวแ์ผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย 

2. คัรูใหน้กัเรียนแข่งขนักนัน าภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคั ัไปติดท่ีจงัหวดับนแผนท่ีรัฐกิจของประเทศไทย 

 

1. นกัเรียนต่อจ๊ิกซอวแ์ผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย                                
 

2. นกัเรียนแข่งขนัโดยน าภาพสถานท่ีท่องเท่ียว    ท่ีส าคั ั
ไปติดท่ีจงัหวดับนแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย        

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. ขว ัชยั วเิศษสุวรรณ. 2548. ภูมศิาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5-6. กรุงเทพฯ: แมค็ั.          
2. ชา ชยั อาจินสมาจาร. 2548. การท่องอวกาศ ความรู้เกีย่วกบัการขึน้สู่อวกาศของมนุษย.์      พิมพค์ัร้ังท่ี 2. 

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

พฒันาองคัค์ัวามรู้ดา้นอวกาศ ส านกังานพฒันาเทคัโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคัก์าร
มหาชน). 

4. สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี ์
 ส่ือโสตทศัน์ 

i. www. gistda.or.th-เทคัโนโลยอีวกาศ 

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

1. แผนท่ีรัฐกิจของประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง 

2. รูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคั ัของประเทศไทย จ านวน 10 ภาพ                        

 
การวดัและประเมนิผล      

10. คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 3.1 และส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน                   
11. คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 3 ตอนท่ี 1-4 แลว้ส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังไป แลว้คัรูตรวจ 

คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 นาที แลว้คัรูเฉลย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่4   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่5-6 

ช่ือบท     กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวม  4  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จ านวน  4  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. คัวามหมายของกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

2.กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

3.เกษตรกรรม 

4.อุตสาหกรรม                      
5.พาณิชยกรรม  
6.การคัมนาคัมขนส่งและการส่ือสาร 

7.แนวโนม้กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
สาระส าคญั          

ลกัษณะทางกายภาพของประเทศไทยเอ้ืออ านวยต่อการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ปัจจุบนัประเทศไทยไดพ้ฒันาระบบการพาณิชยแ์ละการคัมนาคัมขนส่งให้ทนัสมยัมีศกัยภาพ
ทดัเทียมอารยประเทศ และแนวโนม้กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีโคัรงการใหม่ ๆ โดยเฉพาะการผลิต
พลงังานทดแทนน ้ ามนั เป็นตน้                                                                      

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกคัวามหมายของคั าวา่ “กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ” ได ้                
2.จ าแนกกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได ้      
3.ระบุแหล่งผลิตสินคัา้เกษตรกรรมท่ีส าคั ัของประเทศไทยได ้

4.ยกตวัอยา่งอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทยได ้     
5.ระบุสินคัา้เขา้และสินคัา้ออกท่ีส าคั ัของประเทศไทยได ้ 
6.อีิบายระบบคัมนาคัมขนส่งและการส่ือสารของประเทศไทยได ้

7.สรุปโคัรงการส าคั ั ๆ ของประเทศไทยได ้       
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูซกัถามนกัเรียนถึงอาชีพหลกัของบิดา มารดา และ
ผูป้กคัรองของนกัเรียน                               
                                                 
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 4 ตามท่ีคัรู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จคัรูตรวจ        บอกคัะแนนแก่นกัเรียน                                                                                                   
                                             
ขั้นสอน 
1.คัรูใหน้กัเรียนบอกคัวามหมายของกิจกรรมพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ ตามทศันะของนกัเรียน 
 

2.คัรูใหน้กัเรียนจ าแนกประเภทของกิจกรรมพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

3.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ     3 คัน ไป
ส ารวจขอ้มูลการประกอบอาชีพของ  คันส่วนให ่ในชุมชน
ใกลส้ถานศึกษา          แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอ
ประกอบภาพถ่าย         หนา้ชั้นเรียน 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งการประกอบอาชีพของ
ประเทศไทย และใหน้กัเรียนออกมาช้ีแหล่งเพาะปลูกพืช
ประเภทต่าง ๆ ตามท่ีคัรูก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.นกัเรียนตอบอาชีพหลกัของบิดา มารดา และผูป้กคัรอง
ตามสภาพจริง เช่น ท านา ท าสวน    ท าไร่ เล้ียงสตัว ์ประมง 
ท าป่าไม ้คัา้ขาย          รับราชการ เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
และ        ท าีุรกิจ เป็นตน้        
                            
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 4  ปรนยัแบบ
เลือกตอบ 10 ขอ้ เวลา 5 นาที       รวม 10 คัะแนน แลว้ส่งคัรู
ตรวจ 
 

3.นกัเรียนบอกคัวามหมายของกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ตามคัวามเขา้ใจของตนเอง   
                                   
4.นกัเรียนจ าแนกประเภทของกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 
 

5.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 3 คัน   ไปส ารวจ
ขอ้มูลการประกอบอาชีพของ           คันส่วนให ่ในชุมชน
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.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งการเล้ียงสตัวข์อง
ประเทศไทย และใหอ้อกมาช้ีแหล่งการเล้ียงสตัวต์าม
ประเภทท่ีคัรูก าหนดให ้
 

6.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งประมงของประเทศ
ไทย และใหอ้อกมาช้ีแหล่งประมงตามท่ีคัรูก าหนดให ้
 

7.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ      2 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้ทางอินเทอร์เน็ตและ           ส่ือส่ิงพิมพต์าม
หวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้และส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
พร้อมส่งรายงาน 
 

8.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ      2 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต และท า    ป้ายนิเทศหนา้ชั้น
เรียน ตามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้
 
 
 
 
 

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

8.นกัเรียนชมแผนท่ีแสดงแหล่งประมงของประเทศไทย และ
ออกไปช้ีแหล่งประมง ดงัน้ี 

6.1 แหล่งประมงน ้ าจืด 

6.2 แหล่งประมงน ้ ากร่อย 

6.3 แหล่งประมงน ้ าเคัม็ 
 

9.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษาคัน้คัวา้
ทางอินเทอร์เน็ตและส่ือส่ิงพิมพ ์แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน พร้อมส่งรายงาน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

    กลุ่มท่ี 1 เร่ืองการท าป่าไมข้องประเทศไทย 

    กลุ่มท่ี 2 เร่ืองการท าเหมืองแร่ของประเทศไทย 

    กลุ่มท่ี 3 เร่ืองการท าอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

    กลุ่มท่ี 4 เร่ืองสินคัา้เขา้และสินคัา้ออก        5 อนัดบัแรก
ของประเทศไทย 

   กลุ่มท่ี 5 เร่ืองการคัมนาคัมและการส่ือสาร 

 
10.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษา
คัน้คัวา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 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.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ      5 คัน 
ระดมสมอง และอภิปรายกลุ่มเสนอมาตรการในการ
ประหยดัพลงังาน ตามท่ีคัรูก าหนดให ้
 

10.คัรูใหน้กัเรียนเสนอโคัรงการเพื่อลดภาวะ     โลกร้อน 
 

ขั้นสรุป 

1.คัรูใหน้กัเรียนท าสรุปบทเรียนเป็นแผนผงัคัวามคิัด  

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

กลุ่มท่ี 1 การประหยดัน ้ า     
กลุ่มท่ี 2 การประหยดัไฟฟ้า 

กลุ่มท่ี 3 การประหยดัน ้ ามนั 
 

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

12.นกัเรียนท าสรุปบทเรียนเป็นแผนผงัคัวามคิัด                                  
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1.คัณาจารยภ์าคัวชิาภูมิศาสตร์ คัณะวชิาศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคั าแหง. 2545. ภูมศิาสตร์ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัรามคั 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  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี ์

 
 
 
 
 
 



การวดัและประเมนิผล      
 

1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 4.1-4.2 ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน                      
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป แลว้คัรูตรวจ 

3.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน ส่งคัรูและคัรูเฉลยและตรวจ 

4.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในแบบสรุปแบบประเมินตนเอง 
เพื่อปรับปรุงตนเอง 
5.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด6.

คัรูสงัเกตพฤติกรรมคัวามเอาใจใส่ในการเรียน การตรงต่อเวลา คัวามรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุัณภาพของงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียน 

  



 แผนการสอน บทที ่5   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่7-8 

ช่ือบท    ภูมิศาสตร์ภาคัเหนือ                        รวม  4  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคัเหนือ                     จ านวน  4  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรีรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคัมและวฒันีรรม                 
6.การคัมนาคัมขนส่ง 

7.โคัรงการพฒันาภาคัเหนือ         
8.ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคัเหนือไดส้ม านามว่า “ถิ่นไทยงาม” เพราะมีภูมิทศัน์งดงาม สตรีสวย และเป็นขุมทรัพยแ์ห่งประวติัศาสตร์ 
ตลอดจนเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรลา้นนา มีจงัหวดัล าพนูเป็นจงัหวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เดิมช่ือ     นคัรหริภุ ชยั จงัหวดัล าปางเดิม
ช่ือ เขลางคัน์คัร และจงัหวดัเชียงรายไดช่ื้อวา่ “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” ปัจจุบนัภาคัเหนือพฒันาในทุก ๆ ดา้นอยา่งเต็ม
ศกัยภาพ                                                               

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกลกัษณะทางกายภาพท่ีโดดเด่นของภาคัเหนือได ้                      
2.อีิบายทรัพยากรีรรมชาติท่ีส าคั ัของภาคัเหนือได ้  
3.ระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลกัของภาคัเหนือได ้          
4.บอกช่ือจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของภาคัเหนือได ้           
5.บอกสถานท่ีท่องเท่ียวและวฒันีรรมของภาคัเหนือได ้  
6.อีิบายการคัมนาคัมขนส่งส าคั ัของภาคัเหนือได ้   
7.ยกตวัอยา่งโคัรงการพฒันาภาคัเหนือได ้   
8.สรุปปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หาของภาคัเหนือได ้

 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูน าสมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคั ัของภาคัเหนือให้
นกัเรียนชม และใหน้กัเรียนตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และตั้งอยู่
ท่ีจงัหวดัอะไร                 
                               
2.คัรูน าภาพนานาพรรณ นานาชาติ เฉลิมราชย ์มหานวมินทร์ 
ในงานมหกรรมพืชสวนโลก  เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์
2549 ใหน้กัเรียนชม พร้อมเล่าประสบการณ์ท่ีไปใหน้กัเรียน
ฟัง      
 

3.คัรูใหน้กัเรียนท่ีเคัยไปเท่ียวภาคัเหนือ ออกมาเล่า
ประสบการณ์และคัวามประทบัใจในภูมิทศัน์ อากาศ 
สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัต่าง ๆ       ใหเ้พ่ือนฟังหนา้ชั้น
เรียน  
 

4.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 5 ตามท่ีคัรู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จแลว้คัรูตรวจ บอกคัะแนนแก่นกัเรียน 

5.คัรูเฉลยและตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนทุก
คัน และบอกคัะแนนใหน้กัเรียนทราบคัวามรู้พ้ืนฐาน 
                                             
ขั้นสอน 

1.คัรูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยมาใชป้ระกอบการ
สอน โดยใหน้กัเรียนแข่งขนัช้ีท่ีตั้งของจงัหวดัใน
ภาคัเหนือทั้ง 9 จงัหวดับนแผนท่ี และใส่หมายเลข
ในรูปท่ี 5.1 
 

2.คัรูใหน้กัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคัเหนือ ชุดขอ้มูล
วฒันีรรมภาคัเหนือ แลว้ใหจ้ดสาระส าคั ั   และ
อภิปรายร่วมกนั 

 
 
 
 
 

 
1.นกัเรียนชมสมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคั ัของภาคัเหนือ
ท่ีคัรูน ามา แลว้ตอบวา่เป็นสถานท่ีใดและตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
อะไร              
                                                                                                
2.นกัเรียนชมภาพพร้อมฟังเร่ืองราวเก่ียวกบั      งานมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ    ราชพฤกษ ์2549 จากคัรู 
 

3.นกัเรียนท่ีเคัยไปภาคัเหนือ ออกมาเล่าประสบการณ์และ
คัวามประทบัใจในภูมิทศัน์ อากาศ สถานท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัต่าง ๆ       ใหเ้พ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน 
 

4.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 5     แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา          5 นาที รวม 10 คัะแนน 
เสร็จแลว้ส่งคัรู 
 

5.นกัเรียนฟังคัะแนนการทดสอบก่อนเรียนจากคัรู 
 

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

7.นกัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคัเหนือ จดสาระส าคั ัและอภิปราย
ร่วมกนั    



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

3.คัรูน าแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะ           ภูมิประเทศ
มาใหน้กัเรียนชม และใหน้กัเรียนบอกลกัษณะภูมิประเทศ
ของภาคัเหนือท่ีโดดเด่น 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีท่ีตั้งทิวเขาส าคั ัของภาคัเหนือ
บนแผนท่ี และใหใ้ส่หมายเลขในรูปท่ี 5.2      
 

5.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีท่ีตั้งแม่น ้ าส าคั ัของภาคัเหนือ
บนแผนท่ี และใหใ้ส่หมายเลขในรูปท่ี 5.3  
 

6.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ     2 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต ในหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้
 

7.คัรูใหน้กัเรียนศึกษาคัน้คัวา้ขอ้มลูจงัหวดัของภาคัเหนือท่ี
ตนสนใจจากอินเทอร์เน็ต คันละ      1 จงัหวดั ท าแผน่พบั
แนะน าจงัหวดัดว้ย  กระดาษสี ขนาด A4 ตามขอ้มูลท่ีคัรู
ก าหนดให ้
 
 
 
 
 

8.นกัเรียนชมแผนท่ี และบอกลกัษณะภูมิประเทศของ
ภาคัเหนือท่ีโดดเด่น               
                                             
9.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งทิวเขาส าคั ัของภาคัเหนือบน
แผนท่ี และใส่หมายเลขในรูปท่ี 5.2 

 
10.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งแม่น ้าส าคั ัของภาคัเหนือบน
แผนท่ี และใส่หมายเลขในรูปท่ี 5.3                                                
 

11.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษา
คัน้คัวา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต แลว้ส่งตวัแทนสรุปหนา้ชั้น
เรียน ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ทรัพยากรีรรมชาติ 

กลุ่มท่ี 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กลุ่มท่ี 3 ประชากร (หาขอ้มูลประชากร     ปี
ล่าสุด) 
กลุ่มท่ี 4 สงัคัมและวฒันีรรม 

กลุ่มท่ี 5 การคัมนาคัมขนส่ง 

กลุ่มท่ี 6 โคัรงการพฒันาภาคัเหนือ 

กลุ่มท่ี 7 ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา 
 

12.นกัเรียนศึกษาคัน้คัวา้ขอ้มูลจงัหวดัของภาคัเหนือท่ีตน
สนใจจากอินเทอร์เน็ต คันละ      1 จงัหวดั จดัท าแผน่พบั
แนะน าจงัหวดัดว้ยกระดาษสี ขนาด A4 ส่งคัรูตาม
ก าหนดเวลา       มีหวัขอ้ดงัน้ี 

ตราและคั าขว ัประจ าจงัหวดั 

       แผนท่ีแบ่งเขตการปกคัรอง 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคั ั และสินคัา้ OTOP 

ประเพณีและอาหาร 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นสรุป 

1.คัรูและนกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนั               

 

1.นกัเรียนและคัรูสรุปบทเรียนร่วมกนั                                      
 

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.ซีดีเร่ืองภาคัเหนือ ชุดขอ้มูลวฒันีรรมภาคัเหนือ จ านวน 1 แผน่ 

2.คัอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคัเหนือ จ านวน 1 แผน่ 
 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
                  1.สมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคั ัของภาคัเหนือ จ านวน 1 เล่ม  
                  2.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง                    

3. แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง 

 หนังสืออ้างองิ 
สุดชฎา สุทีิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.     
สุชาดา  วราหพนัี์. 2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์       
              

การวดัและประเมนิผล      
1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 5.1-5.2 แลว้ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน           
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป แลว้คัรูตรวจ 

3.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.คัรูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 5 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน 
แลว้ส่งคัรู คัรูตรวจและเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

5.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

6.คัรูสงัเกตคัวามสนใจในการเรียนของนกัเรียน การตรงต่อเวลา คัวามรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุัณภาพของงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่6   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่9-10 

ช่ือบท    ภูมิศาสตร์ภาคักลาง                        รวม  4  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคักลาง                     จ านวน  4  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรีรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคัมและวฒันีรรม                 
6.การคัมนาคัมขนส่ง 

7.โคัรงการพฒันาภาคักลาง       
8.ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคักลางมีจ านวนจงัหวดัและประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นท่ีสุดของประเทศไทย ภาคักลางไดส้ม านามวา่ “อู่ข้าวอู่น า้
ของไทย” เพราะมีทรัพยากรดินและน ้ าอุดมสมบูรณ์ เป็นศูนยก์ลางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีบ่อ
น ้ ามนัท่ีก าแพงเพชร และมีเข่ือนขนุด่านปราการชลเป็นเข่ือนคัอนกรีต    ท่ียาวท่ีสุดในโลก ตลอดจนมีกรุงเทพมหานคัรเป็น
ศูนยก์ลางคัวามเจริ ในทุก ๆ ดา้น                                 

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อีิบายลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคักลางได ้           
2.บอกช่ือทรัพยากรีรรมชาติท่ีส าคั ัของภาคักลางได ้  
3.จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเด่น ๆ ของภาคักลางได ้          
4.บอกแหล่งท่ีอยูข่องคันภาคักลางได ้                        
5.ยกตวัอยา่งประเพณีส าคั ัของภาคักลางได ้       
6.ระบุเสน้ทางคัมนาคัมหลกัของภาคักลางได ้      
7.ยกตวัอยา่งโคัรงการพฒันาภาคักลางได ้   
8.สรุปปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หาภาคักลางได ้

 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูน าแผน่พบัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคักลางของ การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยใหน้กัเรียนชม และใหน้กัเรียนแขง่ขนักนั
ตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอะไร                
  
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 6 ตามท่ีคัรู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จแลว้คัรูตรวจ บอกคัะแนนแก่นกัเรียน                                                                                     
3.คัรูใหน้กัเรียนเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       คันละ 1 ขอ้ 
ถา้ขอ้ใดเฉลยผิดคัรูจะเฉลยให ้                                                      
                                           
ขั้นสอน 

1.คัรูใหน้กัเรียน 1 กลุ่ม ศึกษาคัน้คัวา้จาก
อินเทอร์เน็ต หนงัสือเรียน เอกสารประกอบ    การ
เรียนต่าง ๆ และน าเสนอรายงาน              หนา้ชั้น
เรียน ตามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้

 

2.คัรูและนกัเรียนสรุปรายงานท่ีน าเสนอร่วมกนั   
 

3.คัรูใหน้กัเรียนชมคัอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคักลาง และใหจ้ดบนัทึก
สาระส าคั ัแลว้อภิปรายร่วมกนั 

 
 

 
1.นกัเรียนชมแผน่พบัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคักลาง  ท่ีคัรูน ามา 
และแข่งขนักนัตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
อะไร เช่น พระพทุีชินราช จงัหวดัพิษณุโลก เขาคัอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ และพระพทุีบาท จงัหวดัสระบุรี เป็นตน้     
                   
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 6     แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา          5 นาที รวม 10 คัะแนน 
แลว้ส่งคัรู 
 

3.นกัเรียนเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน คันละ 1 ขอ้ ถา้ขอ้ใด
เฉลยผิดฟังคั าเฉลยจากคัรู                                                     
 

4.นกัเรียน 1 กลุ่ม ศึกษาคัน้คัวา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ และ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

8.7 ลกัษณะทางกายภาพ 

8.8 ทรัพยากรีรรมชาติ 

8.9 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

8.10 ประชากร 

8.11 สงัคัมและวฒันีรรม 

8.12 การคัมนาคัมขนส่ง 

8.13 โคัรงการพฒันาภาคักลาง 

8.14 ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา 
8.15  

5.นกัเรียนและคัรูสรุปรายงานท่ีน าเสนอร่วมกนั    
 

6.นกัเรียนชมคัอมพิวเตอร์ช่วยสอน                 เร่ือง
ภูมิศาสตร์ภาคักลาง และจดบนัทึกสาระส าคั ั แลว้อภิปราย
ร่วมกนั 
   
 

 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

4.คัรูใหน้กัเรียนศึกษาคัน้คัวา้ขอ้มลูจงัหวดัของภาคักลางท่ี
ตนสนใจจากอินเทอร์เน็ต        หนงัสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน คันละ   1 จงัหวดั ท าคัอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ตามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้
 

5.คัรูใหน้กัเรียนใส่หมายเลขท่ีจงัหวดัในรูปท่ี 6.1 และใส่
หมายเลขท่ีทิวเขาส าคั ัในรูปท่ี 6.2 และใส่หมายเลขท่ีแม่น ้ า
ส าคั ัในรูปท่ี 6.3 ตามท่ีคัรูก าหนดให ้
 

ขั้นสรุป 

1.คัรูใหน้กัเรียนสรุปบทเรียนดว้ยแผนผงัคัวามคิัด 
 
 
 
 

7.นกัเรียนศึกษาคัน้คัวา้ขอ้มูลจงัหวดัของภาคักลาง คันละ 1 
จงัหวดั ท าคัอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่งซีดีคัรูคันละ 1 แผน่ มี
หวัขอ้ดงัน้ี 

 

ตราและคั าขว ัประจ าจงัหวดั 

แผนท่ีแบ่งเขตการปกคัรอง 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคั ั และสินคัา้ OTOP 

ประเพณีและอาหาร    
                                        

8.นกัเรียนใส่หมายเลขท่ีจงัหวดั ทิวเขาส าคั ั และแม่น ้ า
ส าคั ัของภาคักลางตามล าดบั  
 

1.นกัเรียนสรุปบทเรียนดว้ยแผนผงัคัวามคิัด 
 

 
 

 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2545. ท่องเทีย่วภาคกลาง. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่ง  ประเทศไทย. 
2.วโิรจน์ เอ่ียมเจริ  สมเกียรติ ภู่ระหงษ ์และสริดา ช่วยวงคั.์ 2547. ไทยแลนด์แอตลาส.          พิมพค์ัร้ังท่ี 3. 
กรุงเทพฯ: อกัษรเจริ ทศัน์. 

 ส่ือโสตทศัน์ 
1. คัอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคักลาง จ านวน 1 แผน่ 

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

3.แผนท่ีแสดงแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคั ั จ านวน 1 ระวาง 

4.แผน่พบัจงัหวดัต่าง ๆ ของภาคักลางของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จ านวน 22 แผน่ 

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

                สุชาดา  วราหพนัี์. 2555” ภูมิเศรษฐศาสตร์.กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพเ์อมพนัี์. 
 



การวดัและประเมนิผล      
1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 6.1 แลว้ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน               
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป แลว้คัรูตรวจ 

3.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.คัรูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 6 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน 
แลว้ส่งคัรู คัรูตรวจ เฉลย และบอกคัะแนนแก่นกัเรียน 

5.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

6.คัรูสังเกตคัวามเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียน การตรงต่อเวลา คัวามรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม และ
คุัณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  



 

 แผนการสอน บทที ่7   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่11-12 

ช่ือบท    ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ             รวม  4  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ          จ านวน  4  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรีรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคัมและวฒันีรรม                 
6.การคัมนาคัมขนส่ง 

7.โคัรงการพฒันาภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ 

8.ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคัท่ีมีพ้ืนท่ีและประชากรมากท่ีสุดของประเทศไทย เป็นแหล่งอารยีรรมก่อน
ประวติัศาสตร์ท่ีบา้นเชียง จงัหวดัอุดรีานี เป็นแหล่งผลิตขา้วพนัี์ุหอมมะลิท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก เป็น  ภาคัท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส าคั ั เช่น มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ออ้ยโรงงาน ปอแกว้ และหม่อน เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีฟาร์มโคันมท่ีให ่ท่ีสุดของ
ประเทศ และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเช่ือมไปยงัประเทศลาวและเวยีดนามอีกดว้ย 

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกลกัษณะทางกายภาพท่ีเด่นชดัของภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือได ้     
2.จ าแนกทรัพยากรีรรมชาติท่ีส าคั ัของภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

3.อีิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจส าคั ัของภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

4.สรุปจ านวนประชากรของภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือได ้          
5.ระบุสภาพสงัคัมและประเพณีส าคั ัของภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

6.บอกเสน้ทางคัมนาคัมขนส่งหลกัของภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

7.สรุปโคัรงการส าคั ัท่ีพฒันาภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

8.ยกตวัอยา่งปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หาของภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือได ้
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูซกัถามนกัเรียนวา่ใคัรเป็นคันอีสานบา้ง       ใหย้กมือ 
และคัรูหาอาสาสมคััร 2 คัน ออกมาสลบักนัสมัภาษณ์ประวติั
ส่วนตวัและคัรอบคัรัวใหเ้พ่ือนฟังดว้ยภาษาอีสานหนา้ชั้น
เรียน        
 

2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 7 ตามท่ีคัรู
ก าหนดให ้เม่ือท าเสร็จแลว้คัรูตรวจ บอกคัะแนนแก่นกัเรียน                                                                                       
3.คัรูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 7         เฉลยและบอก
คัะแนนแก่นกัเรียน                                                                      
                                           
ขั้นสอน 
1.คัรูใหน้กัเรียนอีิบายแผนผงัคัวามคิัดเร่ืองภูมิศาสตร์ภาคั
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

2.คัรูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยใหน้กัเรียนชม และให้
นกัเรียนออกมาช้ีท่ีตั้งจงัหวดั คันละ        1 จงัหวดั โดยแบ่ง
ออกเป็นอีสานตอนบน        11 จงัหวดั และอีสานตอนล่าง 9 

จงัหวดั 
 

3.คัรูน าแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะ           ภูมิประเทศ
ใหน้กัเรียนชม และใหน้กัเรียน     บอกลกัษณะภูมิประเทศท่ี
เด่นชดัของ             ภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ และท่ีราบ 

 
4.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีทิวเขาและแม่น ้ าส าคั ับนแผน
ท่ี และน าหมายเลขไปใส่ในรูปท่ี 7.2-7.3    
 

5.คัรูใหน้กัเรียนสรุปลกัษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิและฝนของ
ภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 

 
1.นกัเรียนท่ีเป็นคันอีสานยกมือข้ึน และอาสาสมคััร 2 คัน 
ออกมาสลบักนัสมัภาษณ์ประวติัส่วนตวัและคัรอบคัรัวให้
เพ่ือนฟังดว้ยภาษาอีสานหนา้ชั้นเรียน        
                                                                                
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 7    แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา          5 นาที รวม 10 คัะแนน 
แลว้ส่งคัรู 
 

3.นกัเรียนฟังเฉลยและคัะแนนแบบทดสอบ     ก่อนเรียน 
จากคัรู                                                                        
 

4.นกัเรียนอีิบายแผนผงัคัวามคิัดเร่ืองภูมิศาสตร์ภาคั
ตะวนัออกเฉียงเหนือ      
               
5.นกัเรียนชมแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย และช้ีท่ีตั้งจงัหวดั คัน
ละ 1 จงัหวดั โดยแบ่งออกเป็นอีสานตอนบนและอีสาน
ตอนล่าง 
 

6.นกัเรียนชมแผนท่ีแสดงลกัษณะภูมิประเทศ และบอก
ลกัษณะเด่นของลกัษณะภูมิประเทศของภาคั
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และท่ีราบ 

 
7.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีทิวเขาและแม่น ้ าส าคั ับนแผนท่ีและ
น าหมายเลขไปใส่ในรูปท่ี 7.2-7.3 

 
8.นกัเรียนสรุปลกัษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิและฝนของภาคั
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

6.คัรูใหน้กัเรียน 4 คัน อ่านและสรุปทรัพยากรีรรมชาติของ
ภาคัตะวนัออก        เฉียงเหนือ คันละ 1 ประเภท ตามท่ีคัรู
ก าหนดให ้                                                               
 

7.คัรูใหน้กัเรียนท าป้ายคั าขว ัประจ าจงัหวดัของภาคั
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5-10 จงัหวดั แลว้ทายเพ่ือนวา่หมายถึง
จงัหวดัอะไร         
 

8.คัรูใหน้กัเรียนหาภาพสถานท่ีส าคั ัของแต่ละจงัหวดัมาให้
เพ่ือนชม และใหต้อบวา่เป็นสถานท่ีใดและอยูท่ี่ไหน 
 

9.คัรูน านกัเรียนไปศูนยว์ทิยบริการและศึกษาคัน้คัวา้ขอ้มูล
จากอินเทอร์เน็ต หนงัสือ เอกสารประกอบการเรียน จบัคูั่กนั 
2 คัน/1 หวัขอ้ แลว้สรุปหนา้ชั้นเรียน ตามเวลาท่ีคัรูก าหนด 
 

10.คัรูและนกัเรียนสรุปร่วมกนัอีกคัร้ังหน่ึง และวจิารณ์การ
น าเสนอของแต่ละคูั ่
 

11.คัรูใหน้กัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคัตะวนัออก        เฉียงเหนือ
ตามท่ีคัรูก าหนดให ้และสรุปสาระส าคั ัร่วมกนั 
 

ขั้นสรุป 

1.คัรูใหน้กัเรียนต่อจ๊ิกซอวข์องภาคัตะวนัออก เฉียงเหนือ
แข่งขนักนั 

9.นกัเรียนอ่านและสรุปทรัพยากรีรรมชาติ ดงัน้ี                                                           
6.1 คันท่ี 1 ทรัพยากรดิน     
6.2 คันท่ี 2 ทรัพยากรน ้ า 

6.3 คันท่ี 3 ทรัพยากรแร่ 

6.4 คันท่ี4 ทรัพยากรป่าไม ้
 

10.นกัเรียนท าป้ายคั าขว ัประจ าจงัหวดัของภาคั
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แลว้ทายเพ่ือนวา่หมายถึงจงัหวดัอะไร 
 

11.นกัเรียนหาภาพสถานท่ีส าคั ัของแต่ละจงัหวดัมาให้
เพ่ือนชม และตอบวา่เป็นสถานท่ีใดและอยูท่ี่ไหน 
 

12.นกัเรียนไปศูนยว์ทิยบริการ และศึกษาคัน้คัวา้ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต หนงัสือ และเอกสารประกอบการเรียน ใน
หวัขอ้ดงัน้ี 

คูั่ท่ี 1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

คูั่ท่ี 2 ประชากร 

คูั่ท่ี 3 สงัคัมและวฒันีรรม 

คูั่ท่ี 4 การคัมนาคัมขนส่ง 

คูั่ท่ี 5 โคัรงการพฒันาภาคัตะวนัออก     เฉียงเหนือ 

คูั่ท่ี 6 ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา 
 

13.นกัเรียนสรุปร่วมกบัคัรู และวจิารณ์การน าเสนอของแต่
ละคูั ่
 

14.นกัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ และสรุป
สาระส าคั ั 
 

1.นกัเรียนแข่งขนักนัต่อจ๊ิกซอวภ์าคัตะวนัออก  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.ซีดีเร่ืองภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ ชุดขอ้มูลวฒันีรรมภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 แผน่ 

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

4.ป้ายคั าขว ัประจ าจงัหวดั จ านวน 10 แผน่               
5.รูปภาพสถานท่ีส าคั ัของภาคัตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 10 ภาพ                    
 หนังสืออ้างองิ 

สุดชฎา สุทีิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        
               สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์ 
 
การวดัและประเมนิผล      

1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 7.1-7.2 แลว้ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน           
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป แลว้คัรูตรวจ 

3.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.คัรูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 7 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน 
แลว้ส่งคัรู คัรูตรวจ และเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน      
5.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน เพ่ือพฒันาตนเอง             
6.คัรูสังเกตพฤติกรรมคัวามกระตือรือร้นในการเรียนของนกัเรียน การตรงต่อเวลา คัวามรับผิดชอบในงานกลุ่ม และ
คุัณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่8   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่13 

ช่ือบท     ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัตก                      รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัตก                   จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรีรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคัมและวฒันีรรม                 
6.การคัมนาคัมขนส่ง 

7.โคัรงการพฒันาภาคัตะวนัตก     
8.ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา              

 
สาระส าคญั          

ภาคัตะวนัตกมีจ านวนจงัหวดัและประชากรน้อยท่ีสุดของประเทศไทย แต่เป็นแหล่งเกษตรกรรมแบบคัรบวงจรและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีศกัยภาพมาก เพราะมีท่าเรือขนส่งพาณิชยท่ี์อ าเภอชะอ าเช่ือมต่อกบัท่าเรือสัตหีบ และมีสถานท่ี
ส าคั ัทางประวติัศาสตร์ เช่น สะพานขา้มแม่น ้ าแคัว สุสานทหารสมัพนัีมิตร พระรามราชนิเวศน์ และอุทยานประวติัศาสตร์พระ
นคัรคีัรี เป็นตน้                                           

                                   
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อีิบายลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคัตะวนัตกได ้       
2.ระบุทรัพยากรีรรมชาติท่ีส าคั ัของภาคัตะวนัตกได ้           
3.จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลกัของภาคัตะวนัตกได ้           
4.บอกช่ือจงัหวดัท่ีมีประชากรมากและนอ้ยท่ีสุดของภาคัตะวนัตกได ้  
5.ระบุประเพณีส าคั ัของภาคัตะวนัตกได ้                      
6.บอกเสน้ทางคัมนาคัมขนส่งสายหลกัของภาคัตะวนัตกได ้

7.สรุปโคัรงการพฒันาภาคัตะวนัตกได ้

8.จ าแนกปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หาของภาคัตะวนัตกได ้
 

 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูยกตวัอยา่งคั าขว ั “คันสวยโพีาราม คันงามบา้นโป่ง 
เมืองโอ่งมงักร วดัขนอนหนงัให ่...” ใหน้กัเรียนฟัง และ
ถามวา่หมายถึงจงัหวดัอะไร     
                            
2.คัรูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งสถานท่ีส าคั ัและจงัหวดัของ
ภาคัตะวนัตกท่ีนกัเรียนเคัยไปเท่ียว หรือเคัยรู้จกั             
                                                   
3.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 8 ตามท่ีคัรู
ก าหนดให ้                   
 
4.คัรูใหน้กัเรียนเฉลยคันละ 1 ขอ้ ถา้ขอ้ใดนกัเรียนตอบผิด 
คัรูจะเฉลยให ้
 

5.คัรูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และบอกคัะแนนนกัเรียนที
ละคัน                        
                                                                                
ขั้นสอน 
1.คัรูน าแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยแขวนหนา้ชั้นเรียน และให้
นกัเรียน 5 คัน ออกมาช้ีท่ีตั้งจงัหวดัของภาคัตะวนัตกทีละ
คัน และใส่หมายเลขในรูปท่ี 8.1 
 

2.คัรูซกัถามนกัเรียนถึงจงัหวดัท่ีติดต่อกบัทะเล  
 

3.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ และอีิบายลกัษณะ          ภูมิประเทศท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของภาคัตะวนัตก 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ และช้ีท่ีตั้งของทิวเขา    ถนนีงชยัและทิวเขา
ตะนาวศรี แลว้บอกดว้ยวา่ทิวเขาตะนาวศรีเป็นแหล่งสะสม
ของแร่ชนิดใด และใส่หมายเลขในรูปท่ี 8.2 

 
1.นกัเรียนฟังคั าขว ัท่ีคัรูยกตวัอยา่ง และตอบตามคัวาม
เขา้ใจ        
                                                                                                                                    
2.นกัเรียนตอบตามท่ีตนมีประสบการณ์ เช่น สะพานขา้ม
แม่น ้ าแคัว 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 คัะแนน 
เสร็จแลว้ส่งคัรู                     
          
4.นกัเรียนฟังเฉลยจากเพื่อนและคัรู 
 

5.นกัเรียนฟังคัะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 

6.นกัเรียนชมแผนท่ีและออกไปช้ีท่ีตั้งจงัหวดัของภาคั
ตะวนัตกทีละคัน และใส่หมายเลขในรูปท่ี 8.1 
 

7.นกัเรียนยกมือและตอบ จงัหวดัเพชรบุรีและ จงัหวดั
ประจวบคัีรีขนัี์                              
         
8.นกัเรียนชมแผนท่ี และอีิบายลกัษณะ             ภูมิประเทศ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคัตะวนัตก                                
 
9.นกัเรียนชมแผนท่ีและช้ีท่ีตั้งของทิวเขา        ถนนีงชยั 
และทิวเขาตะนาวศรี และตอบวา่   ทิวเขาตะนาวศรีเป็น
แหล่งสะสมแร่ดีบุก วลุแฟรม และฟลูออไรด ์ 
   
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

5.คัรูใหน้กัเรียนบอกแหล่งรัตนชาติท่ีส าคั ัท่ีสุดของภาคัน้ี
วา่ตั้งอยูท่ี่ใด 
 

6.คัรูใหน้กัเรียนช้ีท่ีตั้งของแม่น ้ าส าคั ัของ      ภาคัตะวนัตก 
แลว้ใส่หมายเลขในรูปท่ี 8.3           
 

7.คัรูใหน้กัเรียนบอกช่ือแม่น ้ าท่ีไหลมารวมกนัเกิดเป็นแม่น ้ า
แม่กลอง ซ่ึงเป็นแม่สายส าคั ัท่ีสุดของภาคั 
 

8.คัรูใหน้กัเรียนบอกลกัษณะภูมิอากาศของ      ภาคัตะวนัตก
ท่ีแตกต่างกบัภาคัอ่ืน ๆ พร้อมทั้งบอกเหตผุล                               
 

9.คัรูใหน้กัเรียนอีิบายเขตเกษตรกรรมท่ีมี     คัวามอุดม
สมบูรณ์และมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดของ   ภาคัน้ี            
 

10.คัรูใหน้กัเรียนระบุทรัพยากรีรรมชาติท่ีส าคั ัของภาคั
ตะวนัตก 
 

11.คัรูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีจงัหวดักา จนบุรีไดช่ื้อวา่ 
“เมืองเข่ือน” พร้อมทั้งยกตวัอยา่งช่ือเข่ือนในจงัหวดั
กา จนบุรี           
 

12.คัรูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีท าใหภ้าคัตะวนัตกมี
ทรัพยากรแร่มาก 
 

9. คัรูใหน้กัเรียนชมตวัอยา่งแร่ และอีิบายแหล่งแร่ส าคั ั 
ตลอดจนประโยชนข์องแร่ตามตาราง  ท่ี 2 
 

10. คัรูใหน้กัเรียนบอกเหตุผลท่ีท าใหภ้าคัตะวนัตกมี
ทรัพยากรป่าไมม้าก และจงัหวดัท่ีมีป่าไมม้ากท่ีสุด 
 

11. คัรูใหน้กัเรียนเล่นเกมทายคั าขว ัและสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคั ัทั้ง 5 จงัหวดัของภาคัตะวนัตก 

10.นกัเรียนตอบวา่ท่ีอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักา จนบุรี มี
พลอยไพลินชนิดต่าง ๆ มาก   
 
11.นกัเรียนช้ีท่ีตั้งของแม่น ้ าส าคั ัของภาคัตะวนัตกแลว้ใส่
หมายเลขในรูปท่ี 8.3 

12. นกัเรียนตอบแม่น ้ าแคัวให ่และแม่น ้ าแคัว
นอ้ย 

13. นกัเรียนตอบลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบทุ่ง
ห า้สะวนันา มีฝนตกนอ้ยกวา่ภาคัอ่ืน ๆ เป็น
พ้ืนท่ีอบัฝน เพราะทิวเขาถนนีงชยัและทิว
เขา   ตะนาวศรีก าบงัลมจากอ่าวเบงกอลและ
ทะเล  อนัดามนั 

14. นกัเรียนตอบ เขตบริเวณลุ่มแม่น ้ าแม่กลอง
เป็น ท่ีราบให ่ท่ีสุดของภาคั และเป็นเขต
เกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

15. นกัเรียนระบุทรัพยากรีรรมชาติท่ีส าคั ัของ
ภาคัน้ี ไดแ้ก่ ทรัพยากรดิน น ้ า แร่ ป่าไม ้

16. นกัเรียนบอกวา่ เพราะจงัหวดักา จนบุรีมี
เข่ือนถึง 4 เข่ือน เช่น เข่ือนแม่กลอง เข่ือนศรี
นคัรินทร์ เข่ือนวชิรากรณ์ และเข่ือนท่าทุ่งนา 

17. นกัเรียนบอกเหตผุลตามคัวามเขา้ใจของตน             
18. นกัเรียนชมตวัอยา่งแร่ และอีิบายแหล่งแร่

ส าคั ัและประโยชน์ตามตารางท่ี 2 
19. นกัเรียนบอกเหตผุลตามคัวามเขา้ใจของตน 

และตอบวา่จงัหวดัตากมีป่าไมม้ากท่ีสุด 
20. นกัเรียนเล่นเกมทายคั าขว ัและสถานท่ี

ท่องเท่ียวส าคั ัทั้ง 5 จงัหวดัของภาคั
ตะวนัตก 

 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

12. คัรูใหน้กัเรียน 2 คัน จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลกั
ของภาคัตะวนัตก ตามท่ีคัรูก าหนดให ้

 

13. คัรูใหน้กัเรียนชมตารางท่ี 3 และแข่งขนักนับอกช่ือ
จงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด 

 
 

14. คัรูใหน้กัเรียนระบุประเพณีส าคั ัของ           ภาคั
ตะวนัตกและใหน้กัเรียนท่ีเป็นคันจงัหวดัราชบุรี 
กา จนบุรี สนทนากนัดว้ยภาษาทอ้งถ่ิน 

 

15. คัรูใหน้กัเรียนบอกเสน้ทางคัมนาคัมขนส่ง    สายหลกั
ของภาคัตะวนัตก 
 

16. คัรูใหน้กัเรียนสรุปโคัรงการทัว่ไปและโคัรงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีพฒันาภาคัตะวนัตก 

 

17. คัรูใหน้กัเรียนจดัเสวนาเร่ือง “ภาคัตะวนัตกมีปั หา
อะไรบา้ง และคัวรแกไ้ขอยา่งไร” 

 

18. คัรูใหน้กัเรียน 5 คัน ศึกษาคัน้คัวา้ดว้ยตนเองจาก
อินเทอร์เน็ต คันละ 1 จงัหวดั ตามท่ีคัรูก าหนดให ้

 
 

21. นกัเรียน 2 คัน จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลกัของภาคัตะวนัตก โดยบอกช่ือพืช
เศรษฐกิจและแหล่งผลิตส าคั ั ช่ือสินคัา้
อุตสาหกรรม และแหล่งผลิตส าคั ั 
 

22. นกัเรียนชมตารางท่ี 3 และแข่งขนักนัตอบ
จงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คืัอ จงัหวดั
กา จนบุรี และจงัหวดัท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด 
คืัอ จงัหวดัเพชรบุรี 
 

23. นกัเรียนระบุประเพณีส าคั ัของภาคั เช่น       
การลอยกระทงสายของจงัหวดัตาก การแข่ง
ปีนตน้ตาลของจงัหวดัเพชรบุรี ชาวราชบุรี
และ   ชาวกา จนบุรี สนทนาภาษาทอ้งถ่ิน
กนั 
 

24. นกัเรียนตอบทางรถยนต ์รถไฟ ทางน ้ า ทาง
อากาศ  

 

25.  นกัเรียนสรุปโคัรงการพฒันาภาคัตะวนัตก 
เช่น โคัรงการศึกษาวจิยัและพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  แหลมผกัเบ้ีย อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ โคัรงการฝนหลวง สะพานเช่ือม
ไทย-สหภาพพม่า เป็นตน้ 

26. นกัเรียนเสวนาเร่ือง “ภาคัตะวนัตกมีปั หา
อะไรบา้ง และคัวรแกไ้ขอยา่งไร”  นกัเรียน
แสดงคัวามคิัดเห็นกนัอยา่งกวา้งขวาง และ
เขียนสรุปเป็นประเดน็ ๆ 

27. นกัเรียน 5 คัน ศึกษาคัน้คัวา้ดว้ยตนเองจาก
อินเทอร์เน็ต คันละ 1 จงัหวดั จดัท าแผน่พบั 
หรือสมุดภาพ ประกอบดว้ย 

ตราและคั าขว ัประจ าจงัหวดั 

ดอกไมแ้ละตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั 

แผนท่ีแสดงเขตการปกคัรอง 

การประกอบอาชีพ 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 

ขั้นสรุป 

i. คัรูถามคั าถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้             แก่
นกัเรียน คันละ 1 ขอ้   

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคั ั    
สินคัา้ OTOP              

 

1. นกัเรียนตอบคั าถาม คันละ 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 คุัมพล. 2545. ภูมภิาคศึกษา แผนทีป่ระเทศไทย. กรุงเทพฯ: ปาเจรา.                     

 ส่ือโสตทศัน์ 
คัอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัตก จ านวน 1 แผน่                  

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.รูปภาพสถานท่ีส าคั ัของภาคัตะวนัตก จ านวน 10 ภาพ 

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

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

                สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์ 
 
การวดัและประเมนิผล      

1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 8.1-8.2 แลว้ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน               
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป แลว้คัรูตรวจ 

3.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.คัรูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 8  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  10 ขอ้ เวลา 5 นาที    รวม 10 คัะแนน 
แลว้ส่งคัรู คัรูตรวจ เฉลย และบอกคัะแนนนกัเรียน      
5.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่พฒันาข้ึนมากนอ้ยเพียงใด             
6.คัรูสงัเกตพฤติกรรมคัวามกระตือรือร้นในการเรียน การตรงต่อเวลา การใหค้ัวามร่วมมือในงานกลุ่ม และคุัณภาพของ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียน 

  



 แผนการสอน บทที ่9   

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่14 

ช่ือบท     ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัออก                     รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัออก                  จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรีรรมชาติ     
3.กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคัมและวฒันีรรม                 
6.การคัมนาคัมขนส่ง 

7.โคัรงการพฒันาภาคัตะวนัออก    
      8. ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคัตะวนัออกมีพ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุดของประเทศไทย แต่ไดช่ื้อวา่ “อีสเทิร์นซีบอร์ด” เพราะตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเล    มีท่าเรือน ้ า
ลึก สะดวกในการขนส่งสินคัา้ เป็นเขตแปรรูปสินคัา้เกษตรแบบคัรบวงจร มีก๊าซีรรมชาติในอ่าวไทย และมีอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคัร จึงท าใหเ้ศรษฐกิจของ          ภาคัตะวนัออกเจริ มาก                                                                  

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.อีิบายลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคัตะวนัออกได ้       
2.อีิบายทรัพยากรีรรมชาติหลกัของภาคัตะวนัตกได ้           
3.ระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคั ัของภาคัตะวนัออกได ้           
4.บอกช่ือจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและหนาแน่นท่ีสุดของภาคัตะวนัออกได ้  
5.ระบุสงัคัมและวฒันีรรมท่ีเด่นชดัของภาคัตะวนัออกได ้                      
6.อีิบายการคัมนาคัมขนส่งส าคั ัของภาคัตะวนัออกได ้

7.ยกตวัอยา่งโคัรงการพฒันาภาคัตะวนัออกได ้

8. สรุปปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หาของภาคัตะวนัออกได ้
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูถามนกัเรียนวา่ประเพณีวิง่คัวาย และงานเทศกาลวนั
ไหลเป็นของจงัหวดัอะไร        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.คัรูสนทนากบันกัเรียนถึงจงัหวดัและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
นกัเรียนเคัยไป                              
                                   
3.คัรูใหน้กัเรียนท่ีเคัยไปเท่ียวภาคัตะวนัออกออกมาเล่า
ประสบการณ์และคัวามประทบัใจในสถานท่ีท่องเท่ียว 

 
4.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 9 ตามท่ีคัรู
ก าหนดให ้              
 

5.คัรูใหน้กัเรียนเฉลยคันละ 1 ขอ้ ถา้ขอ้ใดเฉลยผิดคัรูจะเฉลย
ให ้ตรวจและบอกคัะแนนแก่นกัเรียน                                                   
                                           
ขั้นสอน 
1.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีท่ีตั้งจงัหวดัทั้ง            7 จงัหวดั
ของภาคัตะวนัออกบนแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทยหนา้ชั้นเรียน   
                 
2.คัรูใหน้กัเรียนบอกช่ือจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตไม่ติดกบัทะเล 
 

3.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ และบอกลกัษณะ             ภูมิประเทศท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของภาคัตะวนัออกทั้ง 3 เขตแก่เพ่ือน ๆ 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนช้ีท่ีตั้งทิวเขาส าคั ั และใส่หมายเลขในรูปท่ี 
9.2                                                                                                           

 
7. นกัเรียนตอบตามคัวามเขา้ใจของแต่ละคัน                    
                                                                                                                                   
8. นกัเรียนบอกช่ือจงัหวดัและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตนเคัย

ไปใหค้ัรูและเพื่อนๆ ทราบ        
                                   

9. นกัเรียนท่ีเคัยไปเท่ียวภาคัตะวนัออก ออกมาเล่า
ประสบการณ์และคัวามประทบัใจในสถานท่ีท่องเท่ียว 
เช่น ไปเล่นน ้ าทะเลท่ีบางแสนและพทัยาจงัหวดัชลบุรี 
และไปเกาะชา้งและน ้ าตกีารมะยมท่ีจงัหวดัตราด เป็น
ตน้ 
 

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

11. นกัเรียนเฉลยคันละ 1 ขอ้ ถา้ขอ้ใดเฉลยผิดจะฟังคัรู
เฉลยเอง ฟังคัะแนนจากคัรู 

 

19. นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้งจงัหวดัทั้ง 7 จงัหวดั ของภาคั
ตะวนัออกบนแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย    

 

20. นกัเรียนตอบจงัหวดัปราจีนบุรีและสระแกว้                    
                                    
21. นกัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะ   ภูมิ

ประเทศ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคัตะวนัออกทั้ง 3 เขต
แก่เพ่ือน ๆ               

 
22. นกัเรียนช้ีท่ีตั้งทิวเขาส าคั ั และใส่หมายเลข     ในรูปท่ี 

9.2                                                                                    
23.  
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

1.คัรูใหน้กัเรียนช้ีท่ีตั้งแม่น ้ าส าคั ั และใส่หมายเลขในรูปท่ี 
9.3    
 

2.คัรูใหน้กัเรียนบอกลกัษณะพิเศษของชายฝ่ังทะเลของภาคั
ตะวนัออกใหเ้พื่อนฟัง         
     
3.คัรูใหน้กัเรียนบอกลกัษณะภูมิอากาศของ      ภาคั
ตะวนัออกท่ีแตกต่างจากภาคัอ่ืน                  
 

4.คัรูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลวา่เพราะอะไร        ภาคั
ตะวนัออกจึงปลูกผลไมเ้มืองร้อนไดผ้ลดี           
                         
5.คัรูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีภาคัตะวนัออก       ไม่ขาด
แคัลนน ้ าเหมือนภาคัอ่ืน นอกจากจงัหวดัชลบุรีและระยอง 
 

6.คัรูใหน้กัเรียนบอกสาเหตุท่ีท าใหภ้าคัตะวนัออกเป็นแหล่ง
แร่รัตนชาติ และบอกแหล่งแร่ส าคั ัของภาคั 
 

7.คัรูใหน้กัเรียนบอกช่ือจงัหวดัท่ีมีป่าไมม้ากท่ีสุด และนอ้ย
ท่ีสุด พร้อมเหตผุล                            
               
8.คัรูใหน้กัเรียนท าคัอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะน าจงัหวดัทั้ง 7 
จงัหวดัของภาคัตะวนัออก ส่งตามเวลาท่ีคัรูก าหนดให ้
 

9.คัรูใหน้กัเรียนระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคั ัของภาคั
ตะวนัออก                             
 

10.คัรูใหน้กัเรียนบอกช่ือจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและ
หนาแน่นท่ีสุดโดยศึกษาจากตารางท่ี 2 
 

11.คัรูใหน้กัเรียนระบุสภาพสงัคัมและวฒันีรรมท่ีเด่นชดั
ของภาคัตะวนัออก              

1.นกัเรียนช้ีท่ีตั้งแม่น ้ าส าคั ั และใส่หมายเลข    ในรูปท่ี 9.3  
                 
2. นกัเรียนบอกลกัษณะพิเศษของชายฝ่ังทะเลของภาคั 

ตะวนัออกใหเ้พื่อนฟัง  
 

3.นกัเรียนบอกลกัษณะภูมิอากาศของ               ภาคั
ตะวนัออกท่ีแตกต่างจากภาคัอ่ืน 
 

4.นกัเรียนตอบตามคัวามเขา้ใจ และคัรูอีิบายเสริม  
                                                                                                    
5.นกัเรียนตอบตามสภาพจริง และคัรูอีิบายเพ่ิมเติม                                           
 

6.นกัเรียนตอบตามคัวามเขา้ใจ และคัรูอีิบายเสริม                             
 
7.นกัเรียนบอกวา่จงัหวดัจนัทบุรีมีป่าไมม้ากท่ีสุด และ
จงัหวดัระยองมีป่าไมน้อ้ยท่ีสุด พร้อมทั้งบอกเหตผุล     
                       
8.นกัเรียนท าคัอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะน าจงัหวดัทั้ง 7 
จงัหวดัของภาคัตะวนัออก ส่งคัรูตามก าหนดเวลา 
 

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

10. นกัเรียนศึกษาประชากรจากตารางท่ี 2 และ   ตอบวา่
จงัหวดัชลบุรี             
 

11. นกัเรียนระบุเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และประเพณีส าคั ั
ของภาคัตะวนัออก      

 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

12.คัรูใหน้กัเรียนอีิบายการคัมนาคัมขนส่ง       สายส าคั ั
ของภาคัตะวนัออก           
       
13.คัรูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งโคัรงการอนัเน่ือง      มาจาก
พระราชด าริและโคัรงการพฒันา         ภาคัตะวนัออก 
 

14.คัรูใหน้กัเรียนสรุปปั หาและการแกไ้ขปั หาของภาคั
ตะวนัออกหนา้ชั้นเรียน                                         
 

ขั้นสรุป 

1. คัรูใหน้กัเรียนชมคัอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง  ภาคั
ตะวนัออก และอภิปรายร่วมกนั 
 

2. คัรูใหน้กัเรียนชมแผน่พบัจงัหวดัทั้ง 7 ของ     ภาคั
ตะวนัออกของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

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

4. คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ     2 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต และท า   สมุดภาพ
แนะน าจงัหวดัทั้ง 7 ของภาคัตะวนัออก 
 

5. คัรูน านกัเรียนไปทศันศึกษาจงัหวดัของภาคัตะวนัออก
ท่ีนกัเรียนส่วนให ่สนใจ 

12. นกัเรียนอีิบายการคัมนาคัมขนส่งสายส าคั ั  ทั้งทาง
รถยนต ์รถไฟ ทางน ้ า ทางอากาศ              
                                    

13. นกัเรียนยกตวัอยา่ง เช่น สถานีวจิยัการเพาะเล้ียงสตัวป่์า
บางละมุงฯ ศูนยศึ์กษาการพฒันา        อ่าว คุัง้กระเบน 
โคัรงการแหลมฉบงั และโคัรงการมาบตาพดุ ฯลฯ 
 

14. นกัเรียนสรุปปั หาและการแกไ้ขปั หา เช่น ปั หาดิน
เคัม็ ปั หามลพิษทางน ้ า ปั หา      การประมงและ
น่านน ้ า ฯลฯ      

 

1. นกัเรียนชมคัอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง          ภาคั
ตะวนัออก และอภิปรายร่วมกนั 
 

2. นกัเรียนชมแผน่พบัจงัหวดัทั้ง 7 ของ            ภาคั
ตะวนัออกของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

3. นกัเรียนกลุ่มสนใจอ่านหนงัสือนอกเวลา และสรุปให้
เพ่ือนฟังหนา้ชั้นเรียน 

 

4. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษา
คัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต และท าสมุดภาพแนะน า
จงัหวดัทั้ง 7 ของภาคัตะวนัออก 
 

5. นกัเรียนไปทศันศึกษาจงัหวดัของภาคัตะวนัออกท่ี
นกัเรียนส่วนให ่สนใจ                             

 
 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

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

 ส่ือโสตทศัน์ 
คัอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองภูมิศาสตร์ภาคัตะวนัออก จ านวน 1 แผน่                  

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง 

2.แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง 

3.แผนท่ีประเทศไทยแสดงแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคั ั จ านวน 1 ระวาง 

4.สมุดภาพสถานท่ีส าคั ัของภาคัตะวนัออก จ านวน 1 เล่ม    
 หนังสืออ้างองิ 

สุดชฎา สุทีิศร. 2551. ภูมเิศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.                        
               สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์ 
 
การวดัและประเมนิผล      
1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 9.1-9.2 แลว้ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน               
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป แลว้คัรูตรวจ 

3.คัรูใหน้กัเรียนเฉลยแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 คันละ 1 ขอ้ น าคัะแนนท่ีไดไ้ปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 9 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน แลว้ส่งคัรู 
คัรูตรวจ และเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน       
5.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน เพืืื่อพฒันาตนเอง                     
6.คัรูสังเกตพฤติกรรมคัวามตั้งใจเรียนของนกัเรียน การตรงต่อเวลา คัวามรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุัณภาพของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่10  

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่15 

ช่ือบท     ภูมิศาสตร์ภาคัใต ้                     รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        ภูมิศาสตร์ภาคัใต ้                  จ านวน  2  ชัว่โมง 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.ลกัษณะทางกายภาพ 

2.ทรัพยากรีรรมชาติ     
3.กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                
4.ประชากร    
5.สงัคัมและวฒันีรรม                 
6.การคัมนาคัมขนส่ง 

7.โคัรงการพฒันาภาคัใต ้        
8.ปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หา                 

 
สาระส าคญั          

ภาคัใตมี้ลกัษณะภูมิประเทศเป็นคัาบสมุทร เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคั ัของประเทศไทย เช่น ยางพารา ปาลม์
น ้ ามนั มะพร้าว และกาแฟ เป็นตน้ และมีแร่ดีบุกมากท่ีสุดในประเทศไทย ภาคัใตมี้ศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น 
ภูเก็ตไดช่ื้อว่า “ไข่มุกอันดามัน” อุทยานแห่งชาติตะรุเตาไดช่ื้อว่า “มรดกเอเชีย” และมีสะพานท่ียาวท่ีสุดของประเทศไทย คืัอ 
สะพานติณสูลานนท ์

                                      
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.ระบุลกัษณะทางกายภาพส าคั ัของภาคัใตไ้ด ้                  
2.บอกทรัพยากรีรรมชาติส าคั ัของภาคัใตไ้ด ้                
3.จ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคัใตท่ี้แตกต่างจากภาคัอ่ืนได ้   
4.ระบุขอ้มูลประชากรของภาคัใตไ้ด ้                              
5.จ าแนกสถานท่ีส าคั ัของภาคัใตไ้ด ้                                    
6.อีิบายการคัมนาคัมขนส่งสายหลกัของภาคัใตไ้ด ้   
7.สรุปโคัรงการทัว่ไปและโคัรงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีพฒันาภาคัใตไ้ด ้

8.ยกตวัอยา่งปั หาส าคั ัและการแกไ้ขปั หาภาคัใตไ้ด ้   
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูสนทนากบันกัเรียนวา่ใคัรเป็นคันใตบ้า้ง       ใหอ้อกมา
หนา้ชั้นเรียน 2 คัน และสนทนากนัถึงประวติัและคัรอบคัรัว
ดว้ยภาษาใต ้            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน          บทท่ี 10 
ตามท่ีคัรูก าหนดให ้                              
                                          
3.คัรูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจและ      บอกคัะแนน
แก่นกัเรียน                                    
                                  
ขั้นสอน 
1.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย  และแขง่ขนักนั
ช้ีท่ีตั้งจงัหวดัทั้ง 14 จงัหวดับนแผนท่ี และใส่หมายเลขในรูป
ท่ี 10.1            
             
2.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ และใหน้กัเรียนบอก      คัวามแตกต่างระหวา่งเขต
ชายฝ่ังทะเล           ดา้นอ่าวไทยกบัดา้นอนัดามนั 
 

3.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีทิวเขาส าคั ัของภาคัใต ้และใส่
หมายเลขในรูปท่ี 10.2 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัช้ีแม่น ้าส าคั ัของภาคัใต ้และใส่
หมายเลขในรูปท่ี 10.3 
 

5.คัรูใหน้กัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคัใต ้ชุดวฒันีรรมภาคัใต ้และ
วดิีทศันเ์ร่ืองมนตรั์กทะเลใต ้         จดบนัทึกสาระส าคั ั 
และอภิปรายร่วมกนั    
 

6.คัรูใหน้กัเรียนบอกคัวามแตกต่างระหวา่งลกัษณะภูมิอากาศ
ภาคัใตก้บัภาคัอ่ืน 
 

7.คัรูใหน้กัเรียนสรุปลกัษณะพเิศษของทรัพยากรดินของ
ภาคัใต ้

 
1.นกัเรียนท่ีเป็นคันใตย้กมือ และออกไป            หนา้ชั้น
เรียน 2 คัน สนทนากนัถึงประวติัและคัรอบคัรัวดว้ยภาษาใต ้
                                                                                                                                  
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 10  แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ เวลา           5 นาที รวม 10 คัะแนน 
แลว้ส่งคัรู 
 

3.นกัเรียนฟังเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และฟังคัะแนน          
 

4.นกัเรียนชมแผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย และแข่งขนักนัช้ีท่ีตั้ง
จงัหวดัทั้ง 14 จงัหวดับนแผนท่ี และใส่หมายเลขในรูปท่ี 
10.1 
 

5.นกัเรียนชมแผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะ  ภูมิประเทศ 
และบอกคัวามแตกต่างระหวา่ง    เขตชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าว
ไทยกบัดา้นอนัดามนั 
                                    
6.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีทิวเขาส าคั ัของภาคัใต ้และใส่
หมายเลขในรูปท่ี 10.2 
 

7.นกัเรียนแข่งขนักนัช้ีแม่น ้ าส าคั ัของภาคัใต ้และใส่
หมายเลขในรูปท่ี 10.3 
 

8.นกัเรียนชมซีดีเร่ืองภาคัใต ้ชุดวฒันีรรมภาคัใต ้และวดิี
ทศันเ์ร่ืองมนตรั์กทะเลใต ้จดบนัทึกสาระส าคั ั และ
อภิปรายร่วมกนั               
 

9.นกัเรียนบอกคัวามแตกต่างระหวา่งลกัษณะภูมิอากาศของ
ภาคัใตก้บัภาคัอ่ืน 
 

10.นกัเรียนสรุปลกัษณะพิเศษของทรัพยากรดินของภาคัใต ้



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

8.คัรูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีภาคัใตมี้เข่ือนส าคั ัเพียง 2 
เขื่อน   
 

9.คัรูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีท าใหภ้าคัใตมี้ทรัพยากรแร่
อุดมสมบูรณ์       
               
10.คัรูใหน้กัเรียนสรุปช่ือแร่ แหล่งผลิต และประโยชน์ของ
แร่ ตามตารางท่ี 2             
      
11.คัรูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งคั าขว ัจงัหวดัของภาคัใตม้าทาย
เพื่อน               
                            
12.คัรูน าสมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคั ัของภาคัใตใ้ห้
นกัเรียนชม และใหแ้ข่งขนักนัตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และ
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอะไร 
 

13.คัรูใหน้กัเรียนท่ีเป็นชาวใตเ้ล่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคั ัของภาคัใตใ้หเ้พื่อนฟัง         
     
14.คัรูใหน้กัเรียนบอกเหตผุลท่ีภาคัใตแ้ละภาคัตะวนัออกมี
ผลไมเ้มืองร้อนคัลา้ยคัลึงกนั                      
               
15.คัรูใหน้กัเรียนสรุปจ านวนประชากร จงัหวดัท่ีมีประชากร
มากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด หนาแน่นท่ีสุด จากตารางท่ี 3   
 

16.คัรูใหน้กัเรียนท่ีเป็นชาวใตเ้ล่าถึงวถีิชีวติของ  ชาวใต ้การ
แต่งกาย ศาสนา อาหาร และประเพณีของชาวใตใ้หเ้พ่ือนฟัง 
 

17.คัรูใหน้กัเรียนชมสมุดภาพการแต่งกาย           การนบัถือ
ศาสนาอิสลาม อาหารประจ าภาคัใต ้และชาวพ้ืนเมือง  
  
18.คัรูใหน้กัเรียนบอกการคัมนาคัมขนส่งสายหลกัของ
ภาคัใต ้          
 

11.นกัเรียนบอกเหตุผลท่ีภาคัใตมี้เขื่อนส าคั ัเพียง 2 เข่ือน              
12.นกัเรียนตอบตามคัวามเขา้ใจ คัรูอีิบายเพ่ิมเติม              
  
13.นกัเรียนสรุปช่ือแร่ แหล่งผลิต และประโยชนข์องแร่ ตาม
ตารางท่ี 2  
 

14.นกัเรียนยกตวัอยา่งคั าขว ัประจ าจงัหวดัของภาคัใตไ้ป
ทายเพื่อน ๆ        
                                                                         
15. นกัเรียนชมสมุดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวส าคั ัของภาคัใต ้

และแข่งขนักนัตอบวา่เป็นสถานท่ีใด และตั้งอยูท่ี่
จงัหวดัอะไร 
 

16. นกัเรียนท่ีเป็นชาวใตเ้ล่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีส าคั ั
ของภาคัใตใ้หเ้พื่อนฟัง        
   

17. นกัเรียนตอบตามสภาพจริง คืัอ 2 ภาคัน้ีมีลกัษณะภูมิ
ประเทศและลกัษณะภูมิอากาศคัลา้ยคัลึงกนั จึงมีผลไม้
ชนิดเดียวกนั            
 

18. นกัเรียนสรุปขอ้มูลประชากรตามตารางท่ี 3    
                             
19. นกัเรียนท่ีเป็นชาวใตเ้ล่าวถีิชีวติของชาวใต ้    การแต่ง

กาย ศาสนา อาหาร และประเพณีของภาคัใตใ้หเ้พื่อน
ฟัง      
                                               

20. นกัเรียนชมสมุดภาพวถีิชีวติของคันใต ้และ    ชาว
พ้ืนเมือง            

             
21. นกัเรียนบอกการคัมนาคัมขนส่งสายหลกัของภาคัใต ้

ทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ           

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

19.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ     2 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้โคัรงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและ
โคัรงการพฒันาภาคัใต ้และส่งตวัแทนสรุปหนา้ชั้นเรียน 
 

20.คัรูใหน้กัเรียนเสวนากนัเร่ือง “น าสนัติสุขสู่ภาคัใต”้ หรือ 
“ไฟใตด้บัเพราะมือใคัร” หรือ “ดบัไฟใตด้ว้ยมือเรา” ฯลฯ 
 

ขั้นสรุป 

1.คัรูและนกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนั                
        
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแผนผงัคัวามคิัดสรุปบทเรียน         
 

3.คัรูใหน้กัเรียนศึกษาคัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต และท าแผน่ 

พบัแนะน าจงัหวดั คันละ 1 จงัหวดั ส่งคัรูตามก าหนดเวลา           
 

22. นกัเรียนศึกษาคัน้คัวา้โคัรงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและโคัรงการพฒันาภาคัใต ้และส่งตวัแทน
สรุปหนา้ชั้นเรียน 

 

23. นกัเรียนเสวนากนัเร่ือง “น าสนัติสุขสู่ภาคัใต”้ หรือ “ไฟ
ใตด้บัเพราะมือใคัร” หรือ “ดบัไฟใตด้ว้ยมือเรา” ฯลฯ                                                

 

1. นกัเรียนและคัรูสรุปบทเรียนร่วมกนั      
                  

2. นกัเรียนสรุปบทเรียนดว้ยแผนผงัคัวามคิัด         
  

3. นกัเรียนศึกษาคัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต และท าแผน่พบั
แนะน าจงัหวดั คันละ 1 จงัหวดั ประกอบดว้ย 

 ตราและคั าขว ัประจ าจงัหวดั 

 เขตการปกคัรอง 

 ประวติัจงัหวดั 

 การประกอบอาชีพ 

 สถานท่ีท่องเท่ียว 

 ประเพณี และสินคัา้ OTOP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
                 1.การท่องเท่ียวประเทศไทย. 2549. ท่องเทีย่วภาคใต้. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 
                 2.การท่องเท่ียวประเทศไทย. 2547. UNSEEN IN THAILAND สัมผสัจริงเมืองไทย. กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย. 
                 3.วโิรจน์ เอ่ียมเจริ  สมเกียรติ ภู่ระหงษ ์และสริตา ช่วยวงคั.์ 2547. ไทยแลนด์แอตลาส.           พิมพค์ัร้ังท่ี 3. 
กรุงเทพฯ: อกัษรเจริ ทศัน์. 

 ส่ือโสตทศัน์ 
1.ซีดีเร่ืองภาคัใต ้ชุดวฒันีรรมภาคัใต ้จ านวน 1 แผน่                  
2.วดิีทศัน์เร่ืองมนตรั์กทะเลใต ้จ านวน 1 มว้น 

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.สมุดภาพสถานท่ีส าคั ัของภาคัใต ้จ านวน 1 เล่ม 

2.แผนท่ีรัฐกิจประเทศไทย จ านวน 1 ระวาง                        
3ภใ.แผนท่ีประเทศไทยแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน 1 ระวาง         
4.แผนท่ีแสดงแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคั ั จ านวน 1 ระวาง 

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

               สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์ 
 
การวดัและประเมนิผล      
1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 10.1-10.3 แลว้ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน               
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 และส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป แลว้คัรูตรวจ 

3.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 ไปกรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 10  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน แลว้ส่งคัรู คัรู
ตรวจ เฉลยและบอกคัะแนนแก่นกัเรียน       
5.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่คัวรปรับปรุงอยา่งไรหรือไม่           
6.คัรูสังเกตคัวามกระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียน การตรงต่อเวลา คัวามรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุัณภาพของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่11  

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่16 

ช่ือบท     แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ      กบัการใช้
หลกัปรัช าเศรษฐกิจพอเพียงแกไ้ขปั หา 

รวม  2 ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ กบัการใช ้  หลกั
ปรัช าเศรษฐกิจพอเพียงแกไ้ขปั หา 

จ านวน  2  ชัว่โมง 

 

สาระการเรียนรู้ 
1.คัวามหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ 

2.สรุปแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-9 

3.ผลส าเร็จของการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 

4.สรุปสาระส าคั ัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 

5.การพฒันาตามหลกัปรัช าเศรษฐกิจพอเพียง 

6.การพฒันาตามแนวทฤษฎีใหม่ 

7.โคัรงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

8.โคัรงการหลวง 

9.รางวลัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงไดรั้บ 
 

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

เจริ ข้ึนโดยล าดบั และขณะน้ีก าลงัใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคัมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยแผนพฒันาฯ 
ฉบับท่ี 9-10 ได้อั เชิ หลักปรัช าเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ตลอดเวลาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกคัรองแผ่นดินไทย ทรงริเร่ิมหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ โดยการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และโคัรงการหลวง เพ่ือใหพ้สกนิกรมีคุัณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และมีคัวามสุขอยา่งย ัง่ยนื 

                                   
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.บอกคัวามหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติได ้     
2.สรุปสาระส าคั ัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-9 ได ้

3.ระบุผลส าเร็จของการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ได ้

4.สรุปสาระส าคั ัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ได ้  
5.บอกแนวคิัดของหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได ้                             
6.สรุปขั้นตอนของทฤษฎีใหม่ได ้

7.ยกตวัอยา่งโคัรงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริได ้

8.ยกตวัอยา่งโคัรงการหลวงท่ีส าคั ั ๆ ได ้

9.สรุปรางวลัท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูท่รงไดรั้บได ้



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูซกัถามนกัเรียนวา่ปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ ฉบบัท่ีเท่าไร ใชป้รัช าอะไร 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ สงัคัม และ
วฒันีรรมไทยเม่ือ 15 ปีท่ีแลว้กบัปัจจุบนั 
 

3.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน         บทท่ี 11 
ตามท่ีคัรูก าหนดให ้     
                       
4.คัรูใหน้กัเรียนแขง่ขนักนัเฉลยแบบทดสอบ   ก่อนเรียน ถา้
ขอ้ใดตอบผดิคัรูจะเฉลยให ้และตรวจแบบทดสอบ และบอก
คัะแนนนกัเรียน 
                   
                

ขั้นสอน 
1.คัรูใหน้กัเรียนชมแผนผงัคัวามคิัดบทท่ี 11 และใส่หมายเลข
เรียงล าดบัตามหวัขอ้ท่ีจะเรียน                               

 
12. นกัเรียนตอบตามคัวามเขา้ใจ                                                                   
                                                                                                                          
13. นกัเรียนเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ สงัคัม และ

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

2. รายไดป้ระชาชาติต ่า 

3. สงัคัมเกษตรกรรม 

4. ยดึมัน่ในพระพทุีศาสนา 

5. การคัมนาคัมขนส่งไม่ทนัสมยั 

6. ระบบโทรคัมนาคัมไม่ทนัสมยั 

ปัจจุบัน 

1. รายไดป้ระชาชาติสูง 

2. สงัคัมอุตสาหกรรม 

3. ตามแฟชัน่ วตัถุนิยม 

4. มีระบบขนส่งมวลชนทนัสมยั มีรถไฟฟ้า 

5. มีระบบโทรคัมนาคัมทนัสมยั มีมือถือ โทรศพัท์
ติดตามตวั 

 
14. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 11   แบบ

ปรนยั 4 ตวัเลือก 10 ขอ้ เวลา 5 นาที      รวม 10 คัะแนน 
 

15. นกัเรียนแข่งขนักนัเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ถา้ขอ้
ใดตอบผิดจะฟังเฉลยจากคัรู และฟังคัะแนน 

 

28. นกัเรียนชมแผนผงัคัวามคิัดบทท่ี 11 และ        
ใส่หมายเลขเรียงล าดบัตามหวัขอ้ท่ีจะเรียน         

 
 
 
 
 
 

             



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

2.คัรูใหน้กัเรียนบอกคัวามหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคัมแห่งชาติ ในทศันะของนกัเรียน        
                                
3.คัรูอีิบายเสริมและใหน้กัเรียนสรุปคัวามหมายของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ 
 

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

5.คัรูใหน้กัเรียนสรุปแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-9 ตามตารางใน
หนงัสือเรียน                                       
 

6.คัรูใหน้กัเรียนศึกษาคัน้คัวา้เพ่ิมเติมและ          ตอบคั าถาม 
ต่อไปน้ี                   

6.1 ประเทศไทยพฒันาปัจจยัพ้ืนฐานในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ีเท่าไร 

6.2 ประเทศไทยกระจายการพฒันาสู่ชนบท   เร่ิมใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีเท่าไร 

6.3 ประเทศไทยเร่ิมมีการวางแผนคัรอบคัรัว คัร้ังแรก
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีเท่าไร 

6.4 เศรษฐกิจไทยขยายตวัเฉล่ียสูงสุดในช่วง   25 ปี 
ตรงกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีเท่าไร 

6.5 หลกัปรัช าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการ
พฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีเท่าไร 

 
7.คัรูใหน้กัเรียนชมซีดีชุดพระมหากษตัริยน์กัพฒันากบั
ปรัช าเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือีุรกิจ SMEs และสรุป
สาระส าคั ัลงสมุด            พร้อมอภิปรายร่วมกนั 

1.นกัเรียนบอกคัวามหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคัมแห่งชาติ ตามทศันะของตน                                 
                                    
2.นกัเรียนฟังคัรูอีิบายเสริมและนกัเรียนสรุปคัวามหมาย
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติอีกคัร้ังหน่ึง 
 

3.นกัเรียนเปรียบเทียบช่ือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัม
แห่งชาติ ใชเ้วลาด าเนินการ 6 ปี แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2-
10 ช่ือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ และใชเ้วลา
ด าเนินการ 5 ปี 
 

4.นกัเรียนสรุปแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-9 ตามตารางใน
หนงัสือเรียน                                            
 
5.นกัเรียนชมซีดีชุดพระมหากษตัริยน์กัพฒันากบัปรัช า
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือีุรกิจ SMEs และสรุปสาระส าคั ัลง
สมุด พร้อมอภิปรายร่วมกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

9.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ     2 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้แหล่งสืบคัน้ขอ้มูลสารสนเทศ หนงัสือเรียน 
ส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ      ในหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้แลว้ท า
ส่ือคัอมพิวเตอร์ช่วยสอน และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

10.คัรูใหน้กัเรียนจดัโคัรงการประกวดร้องเพลง  ภูมิแผน่ดิน 
และตน้ไมข้องพอ่ ฯลฯ ชิงรางวลั    ท่ีคัรูหามาสนบัสนุน 
 

11.คัรูใหน้กัเรียนศึกษาคัน้คัวา้ตวัอยา่งโคัรงการ   อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และโคัรงการหลวงจาก
อินเทอร์เน็ตแลว้สรุป ท าแผน่พบัคันละ       1 โคัรงการ ส่ง
คัรูตามก าหนดเวลา 
 

12.คัรูใหน้กัเรียนชมรายการตามรอยยคุัลบาท หรือโคัรงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทางโทรทศัน์ และสรุป
สาระส าคั ั แลว้น ามาอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
 

ขั้นสรุป 

1.คัรูและนกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนั                       
 

7.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษาคัน้คัวา้
จากอินเทอร์เน็ต ทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือโสตทศัน์ ในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

-ผลส าเร็จของแผนฯ ฉบบัท่ี 9 

-สรุปสาระส าคั ัของแผนฯ ฉบบัท่ี 10 

-การพฒันาตามหลกัปรัช าเศรษฐกิจพอเพียง 

-การพฒันาตามแนวทฤษฎีใหม่ 

- โคัรงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

– โคัรงการหลวง 

 – รางวลัท่ีพระบาทสมเดจ็  พระเจา้อยูห่วัทรงไดรั้บ 
 

8.นกัเรียนศึกษาคัน้คัวา้ตวัอยา่งโคัรงการ           อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และโคัรงการหลวงจาก
อินเทอร์เน็ตแลว้สรุป ท าแผน่พบัคันละ        1 โคัรงการ ส่ง
คัรูตามก าหนดเวลา 
 

9.นกัเรียนชมรายการตามรอยยคุัลบาท หรือโคัรงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริทางโทรทศัน์ และสรุปสาระส าคั ั 
แลว้น าไปอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
    
1.นกัเรียนและคัรูสรุปบทเรียนร่วมกนั                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1.คัณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ, ส านกังาน. 2545. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิฉบบัทีเ่ก้า พ.ศ. 2545-2549. กรุงเทพฯ : เมด็ทรายพร้ินติ้ง. 
2.คัณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ, ส านกังาน. 2549. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิฉบบัทีสิ่บ พ.ศ. 2550-2554. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ว.ีเจ.     พร้ินติ้ง. 
3.คัณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ, ส านกังาน. 2549. รายงานการตดิตามประเมนิผล
การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในระยะแผนพฒันาฯ       ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ: 
สหมิตรพร้ินติ้ง. 
4.คัณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคัมแห่งชาติ, ส านกังาน. อนุกรรมการขบัเคัล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีงคืออะไร. กรุงเทพฯ : ส านกังานคัณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคัมแห่งชาติ. 
5.ศูนยส่์งเสริมการบริหารเงินออมคัรอบคัรัว กทม. 2549. ชีวติพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ. กรุงเทพฯ: กอง
การพฒันาชุมชน ส านกัพฒันาสงัคัม กทม. 

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

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

3.ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550. ซีดีชุดพระมหากษตัริยน์กัพฒันากบัปรัช า
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือีุรกิจ SMEs. 

4.บริษทับุ รอดบริวเวอร่ี จ ากดั, 2550. ซีดีและวซีีดีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสทรงคัรอง  สิริราชสมบติัคัรบ 
5. พรรษา ชุดของขว ัจากกอ้นดิน. 
6. ีนาคัารไทยพาณิชย ์จ ากดั ร่วมกบับริษทั จี เอม็ เอม็ แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน), 2550. ซีดีชุดเฉลิมพระเกียรติเยน็
ศิระเพราะพระบริบาล. 

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.รูปภาพโคัรงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 10 ภาพ 

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

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

               สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์ 
 
 
 
 



การวดัและประเมนิผล      
1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 11.1-11.2  ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน             
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 ส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป  
3.คัรูใหน้กัเรียนเฉลยคันละ 1 ขอ้ ขอ้ใดเฉลยผิดคัรูเฉลยให ้คัรูตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบท 

4.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 กรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

5.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 11 แบบปรนยั 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน  
6.คัรูตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน บอกคัะแนนนกัเรียน 

7.คัรูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียน วา่คัะแนนสูงข้ึนหรือไม่เพียงไร เพ่ือพฒันา
ต่อไป 

8.คัรูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นคัวามสนใจเรียน การให้คัวามร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม การตรงต่อเวลา รู้หนา้ท่ี มี
คัวามรับผิดชอบ และคุัณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนการสอน บทที ่12  

ช่ือวชิา    ภูมิศาสตร์ศาสตร์กิจ (10000302)                    สอนคร้ังที ่17 

ช่ือบท     การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คัวามสมัพนัี์ระหวา่ง
เศรษฐกิจไทยและโลก และปั หาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

รวม  2  ชัว่โมง          

ช่ือเร่ือง        การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คัวามสมัพนัี์ระหวา่งเศรษฐกิจไทย
และโลก และปั หาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

จ านวน  2  ชัว่โมง 

 

สาระการเรียนรู้ 
1.คัวามหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

2.รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

3.กลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ               
4.การรวมกลุ่มในอนุภูมิภาคั 

5.ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

6.อุปสรรคัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

7.บทบาทของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจโลก                     
8.การคัา้ระหวา่งประเทศ                
9.โคัรงสร้างสินคัา้น าเขา้ของประเทศไทย 

10.สินคัา้น าเขา้ส าคั ั 15 รายการแรกของประเทศไทย 

11.ตลาดน าเขา้ส าคั ัของประเทศไทย 

12.โคัรงสร้างสินคัา้ส่งออกของประเทศไทย        
13.สินคัา้ส่งออกส าคั ั 15 รายการแรกของประเทศไทย 

14.ตลาดส่งออกส าคั ัของประเทศไทย 

15.ปั หาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

16.แนวทางการแกไ้ขปั หาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

สาระส าคญั          
ในยุคัโลกาภิวตัน์ประเทศต่าง ๆ ตอ้งประสานประโยชน์และพ่ึงพากนัอย่างเป็นระบบ จึงตอ้งรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

และปัจจุบนัเป็นโลกไร้พรมแดนมีการซ้ือขายทางอินเทอร์เน็ต มีเคัรือข่ายโยงถึงกนัไดส้ะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิดคัวามสัมพนัี์
ระหว่างเศรษฐกิจไทยและโลก แต่ทุกประเทศมีปั หาเศรษฐกิจแตกต่างกัน ประเทศไทยก็มีปั หาเศรษฐกิจทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัแกไ้ขปั หา                                                                                                      

                
 

                       



ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.บอกคัวามหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได ้

2.อีิบายคัวามแตกต่างของรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแต่ละแบบได ้

3.ยกตวัอยา่งกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทต่อประเทศไทยได ้        
4.ระบุประโยชนข์องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได ้

5.จ าแนกอุปสรรคัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได ้

6.อีิบายบทบาทของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจโลกได ้

7.สรุปโคัรงสร้างสินคัา้น าเขา้และสินคัา้ส่งออกของประเทศไทยได ้

8.สรุปสินคัา้น าเขา้และสินคัา้ส่งออก 5 อนัดบัแรกของประเทศไทยได ้       
9.ระบุตลาดน าเขา้และตลาดส่งออกท่ีส าคั ัของประเทศไทยได ้

10.สรุปปั หาเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกของประเทศไทยได ้

11.เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปั หาเศรษฐกิจของประเทศไทยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นน า            
1.คัรูใหน้กัเรียนเขียนช่ือกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท่ี
นกัเรียนรู้จกั คันละ 1 กลุ่ม               บนกระดานด า        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.คัรูใหน้กัเรียนบอกประโยชนข์องการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในทศันะของนกัเรียน              
 

3.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน          บทท่ี 12 
ตามท่ีคัรูก าหนดให ้                
            
4.คัรูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจและบอกคัะแนนแก่
นกัเรียน                 
                                                                   
ขั้นสอน 
1.คัรูใหน้กัเรียนบอกคัวามหมายของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ตามทศันะของนกัเรียน       
                          
2.คัรูใหน้กัเรียนบอกรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และอีิบายคัวามแตกต่างของรูปแบบของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจทั้ง 5 รูปแบบ 
 

3.คัรูใหน้กัเรียนอภิปรายกลุ่มเร่ือง “ประเทศไทยไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอยา่งไร” 
 

4.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ      2 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต และส่งตวัแทนรายงานหนา้
ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้
 

 
1.นกัเรียนเขียนช่ือกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท่ีนกัเรียน
รู้จกั คันละ 1 กลุ่ม บนกระดานด า เช่น อาเซียน เอเปคั และ
โอเปคั ฯลฯ                
                                                                                                                
2.นกัเรียนบอกประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ตาม
คัวามเขา้ใจของตน         
                            
3.นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี 12   แบบปรนยั 4 
ตวัเลือก 10 ขอ้ เวลา 5 นาที       รวม 10 คัะแนน 
 

4.นกัเรียนฟังเฉลย และฟังคัะแนนการทดสอบก่อนเรียนจาก
คัรู                                 
 

5.นกัเรียนบอกคัวามหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ตามทศันะของตน                
                     
6.นกัเรียนบอกรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 5 
แบบ และอีิบายคัวามแตกต่างระหวา่งเขตการคัา้เสรี 
สหภาพศุลกากร        ตลาดร่วม สหภาพเศรษฐกิจ และ
สหภาพ      เหนือชาติ 
 

7.นกัเรียนอภิปรายกลุ่มเร่ือง “ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์
จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอยา่งไร” 
 

8.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษาคัน้คัวา้
จากอินเทอร์เน็ต และส่งตวัแทนรายงาน แลว้จดัป้ายนิเทศ
หนา้ชั้นเรียน ตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

           กลุ่มผึ้งนอ้ย – กลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

           กลุ่มหมีขาว – การรวมกลุ่มในอนุภูมิภาคั 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของนักเรียน 

 

5.คัรูใหน้กัเรียนติดตามคัวามเคัล่ือนไหวของกลุ่มเศรษฐกิจท่ี
มีบทบาทส าคั ัต่อประเทศไทย    จากอินเทอร์เน็ต 
หนงัสือพิมพ ์และโทรทศัน์ และน ามาอภิปรายร่วมกนั 
 

6.คัรูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ     2 คัน 
ศึกษาคัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต ตามหวัขอ้ท่ีคัรูก าหนดให ้
 

7.คัรูใหน้กัเรียนหาข่าวปั หาเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ จากหนงัสือพิมพ ์คันละ     1 ข่าว ติดบน
กระดาษขนาด A4 น ามาวเิคัราะห์สาเหตุ และเสนอแนว
ทางการแกไ้ข ติดป้ายนิเทศ 
 

ขั้นสรุป 

1.คัรูและนกัเรียนสรุปบทเรียนร่วมกนั และใหน้กัเรียนท า
แผนผงัคัวามคิัด 
 

          กลุ่มนกแกว้ – ประโยชน์และอุปสรรคัของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 

9.นกัเรียนติดตามคัวามเคัล่ือนไหวของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีมี
บทบาทส าคั ัต่อประเทศไทย     จากอินเทอร์เน็ต 
หนงัสือพิมพ ์และโทรทศัน์ และน ามาอภิปรายร่วมกนั   
                                
10.นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 คัน ศึกษา
คัน้คัวา้จากอินเทอร์เน็ต ในหวัขอ้ต่อไปน้ี  
             กลุ่มกาหลง  

- โคัรงสร้างสินคัา้น าเขา้ของประเทศไทย 

- สินคัา้น าเขา้ 10 รายการแรกของประเทศไทย 

- ตลาดน าเขา้ส าคั ัของประเทศไทย 

              กลุ่มชงโคั 

- โคัรงสร้างสินคัา้ส่งออกของประเทศไทย 

- สินคัา้ส่งออก 10 รายการแรกของประเทศไทย 

- ตลาดส่งออกส าคั ัของประเทศไทย 
11.นกัเรียนหาข่าวปั หาเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ จากหนงัสือพิมพ ์คันละ 1 ข่าว 
ติดบนกระดาษขนาด A4 น ามาวเิคัราะห์สาเหตุ 
และเสนอแนวทางการแกไ้ข ติดป้ายนิเทศ 

 
12.นกัเรียนและคัรูสรุปบทเรียนร่วมกนั และใหน้กัเรียนท า
แผนผงัคัวามคิัด            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

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

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

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

 หุ่นจ าลองหรือของจริง 
1.รูปภาพข่าวการเคัล่ือนไหวของกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ จ านวน 5 ภาพ 

2.รูปภาพข่าวปั หาเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ จ านวน 10 ภาพ 

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

            สุชาดา  วราหพนัี์.2555. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์อมพนัี์ 
 

การวดัและประเมนิผล      
1.คัรูใหน้กัเรียนท าใบงาน 12.1 ส่งคัรูทา้ยชัว่โมงเรียน             
2.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท ตอนท่ี 1-4 ส่งคัรูในชัว่โมงเรียนคัร้ังต่อไป  แลว้คัรูตรวจ 

3.คัรูใหน้กัเรียนน าคัะแนนท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1-4 กรอกในสรุปแบบประเมินตนเอง 

4.คัรูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน บทท่ี 12 แบบปรนยั 10 ขอ้ เวลา 5 นาที รวม 10 คัะแนน แลว้ส่งคัรู คัรูตรวจ เฉลยและ
บอกคัะแนนแก่นกัเรียน 

5.คัรูให้นักเรียนเปรียบเทียบคัะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกับแบบทดสอบหลงัเรียน ว่าคัะแนนสูงข้ึนหรือไม่เพียงไร เพ่ือ
ปรับปรุงต่อไป 

6.คัรูสงัเกตพฤติกรรมคัวามตั้งใจ คัวามสนใจของนกัเรียน การตรงต่อเวลา คัวามรับผิดชอบในงานกลุ่ม และคุัณภาพของงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 


