
  แผนการเรียนรู้ที่  9  ปีการศึกษา 2563  ภาคเรียนที่  2 

 เรื่อง  ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดั                     จำนวน 4 ชั่วโมง 

 สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4     

     มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

      ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสมัพนัธข์องสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกนั ใชแ้ผนท่ีและเครื่องมือทาง

ภมูิศาสตรใ์นการคน้หา วเิคราะห ์และสรุปขอ้มลูตามกระบวนการ ทางภมูศิาสตร ์ตลอดจนใชภ้มูิสารสนเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ป.4/1 สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย 

ส 5.1 ป.4/2 ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย 

ส 5.2 ป.4/3 อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 

วิถีการดำ เนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 

ส 5.2 ป.4/1 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัด 

สาระการเรยีนรู ้

1. การเข้าใจพ้ืนที่จังหวัด 

2. ลักษณะการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัด ภูมิประเทศแบบภูเขา 

3. ลักษณะการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัด ภูมิประเทศท่ีลาดเชิงเขาและที่ดอนและลักษณะภูมิประเทศ 



แบบที่ราบลุ่ม 

4. ลักษณะการดำ เนินชีวิตของคนในภูมิประเทศชายฝั่งทะเล 

5. ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของคนในจังหวัด 

6. ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการสร้างบ้านเรือนของประชากรในจังหวัด 

7. ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเองโดยใช้แผนที่และรูปถ่าย 

กระบวนการทางภมูศิาสตร 

การเชื่อมโยงกระบวนการทางภมูศิาสตรส์ู่การจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อกา้วสู่มาตรฐานสากล 

ความสามารถ กระบวนการ ทกัษะ • ความเขา้ใจระบบธรรมชาติ และมนษุย ์• การใหเ้หตผุลทางภมูิศาสตร ์• การตัง้

ค าถามเชิงภมูศิาสตร ์• การรวบรวมขอ้มลู • การจดัการขอ้มลู • การวเิคราะหข์อ้มลู • การสรุปเพื่อตอบค าถาม • การ

สงัเกต • การแปลความขอ้มลู ทางภมูิศาสตร ์• การใชเ้ทคนคิและเครื่องมือ 

สมรรถนะส า คญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคดิ  

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  

4. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

1. ใฝ่เรยีนรู ้ 

2. มุง่มั่นในการท า งาน 

 

 

 

 

 



ขัน้ท่ี2 

กำหนดหลักฐานหรือร่องรอยของการเรียนรู้ ภาระงาน : ชิ้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน 

ชิน้งานท่ี 1 เรื่อง แบบบนัทึกการส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะของจงัหวดั ชิน้งานท่ี  

2 เรื่อง ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัที่ส่งผลต่อการด า เนินชวีติของคนในจงัหวดั ชิน้งานท่ี  

3 เรื่อง การส ารวจแหลง่ทรพัยากรและสถานท่ีส าคญัของจงัหวดั ชิน้งานท่ี 

4 เรื่อง วาดภาพหรือตดิภาพแหล่งทรพัยากรหรือสถานท่ีส าคญัในจงัหวดั 

การประเมินการเรียนรู้ 
 1. ประเมินความรู้เรื่อง การเข้าใจพื้นที่จังหวัด ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด พื้นที่ภูมิสัมพันธ์สร้างสรรค์ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการดำ เนินชีวิต แผนที่และรูปถ่ายเพื่อเรียนรู้พื้นที่จังหวัด (K) ด้วย
แบบทดสอบ  

2. ประเมินกระบวนการทำ งานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 

 3. ประเมินชิ้นงานเรื่อง แบบบันทึกการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของจังหวัด (P) ด้วยแบบประเมิน  

4. ประเมินชิ้นงานเรื่อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดที่ส่งผลต่อการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัด (P) ด้วย
แบบประเมิน 

 5. ประเมินชิ้นงานเรื่อง การสำรวจแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญของจังหวัด (P) ด้วยแบบประเมิน 

 6. ประเมินชิ้นงานเรื่อง วาดภาพหรือติดภาพแหล่งทรัพยากรหรือสถานที่สำคัญในจังหวัด (P) ด้วยแบบ
ประเมิน  

7. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำ งาน (A) ด้วยแบบประเมิน 

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 

แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสง์ 

 



 

ขั้นที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนศึกษาและสังเกตแผนที่ประเทศไทย แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของจังหวัด จากนั้นร่วมกัน 

สนทนา แล้วตอบคำถาม 

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ แล้วตอบคำถาม 

3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแผนที่และรูปถ่ายแสดงลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

จากนั้นร่วมกันสนทนา แล้วตอบคำถาม 

4. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพบ้านเรือนที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น และตึกสูง 
จากนั้น 

ร่วมกันสนทนา แล้วตอบคำถาม 

5. นักเรียนสังเกตภาพลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม จากนั้น 

ร่วมกันสนทนา แล้วตอบคำถาม 

6. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำ เนินชีวิตของคนในพ้ืนที่ 

จังหวัด จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนเพ่ิมเติม เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)  

7. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่จังหวัดของตนเองโดยใช้แผนที่ แล้วตอบคำถาม  

8. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญเก่ียวกับลักษณะของจังหวัด 

 9. นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำ เนินชีวิตของคนในพ้ืนที่ โดยสรุปเป็น 
แผนภาพความคิดบนกระดาน  

10. นักเรียนวิเคราะห์คำขวัญจังหวัดที่ตั้งอยู่ภูมิประเทศชายฝั่งทะเลบนกระดาน จากนั้นร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยใช้คำถาม  

11. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง แล้วสรุปเป็นแผนภาพ 
ความคิดบนกระดาน 



 12. นักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการกำหนดลักษณะของบ้านเรือนเป็น
แผนภาพ ความคิดบนกระดาน 13. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพและแผนที่
แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม แล้วสรุปเป็นแผนภาพ
ความคิดบนกระดาน 

14. นักเรียนวิเคราะห์สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่และรูปถ่ายแสดงลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
ตนเอง แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม 

 15. นักเรียนวิเคราะห์ภาพแผนที่และรูปถ่ายของจังหวัดตนเอง จากนั้นระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่
สำคัญ ในจังหวัดของตนเอง  

16. นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้แผนที่และรูปถ่าย เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
จังหวัด ตนเองเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน  

17. นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของจังหวัด โดยใช้คำถาม 

ขั้นปฎิบัติและสรุปความรู้หลังการป ฎิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 

18. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อความที่กำหนดให้ แข่งขันกันจำแนกข้อความที่กำหนดให้ 

ลงในตารางให้สัมพันธ์กับปัจจัยสำคัญเก่ียวกับลักษณะของจังหวัดให้ถูกต้อง กลุ่มไหนเสร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ 

19. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขามากลุ่มละ 1 จังหวัด ไม่ให้ซ้ำ
กัน 

บันทึกผลการศึกษาลงในแบบบันทึก แล้วสรุปเป็นความรู้รวบยอด 

20. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวาดภาพหรือติดภาพลักษณะการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัดที่มีผลจากภูมิ
ประเทศ 

ที่ลาดเชิงเขาและที่ดอน และภูมิประเทศที่ราบลุ่ม แล้วเขียนอธิบายความสัมพันธ์ของภาพลักษณะภูมิประเทศ
ดังกล่าว 

โดยการเลือกภูมิประเทศท่ีสนใจ 1 ภูมิประเทศ 

21. นักเรียนแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบลักษณะการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัดในภูมิประเทศท่ีสนใจ 

กับภูมิประเทศชายฝั่งทะเล เป็นแผนภาพความคิด 

22. นักเรียนแบ่งกลุ่มรวบรวมอาชีพต่าง ๆ ของประชากรที่มีในจังหวัดของตนเอง แล้วเขียนอธิบายให้เห็น 

ความสัมพันธ์กับลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่กำหนดให้ 



23. นักเรียนจับคู่วาดภาพบ้านเรือนที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่สนใจมา 1 ตัวอย่าง แล้วตอบ
คำถาม 

โดยการเติมข้อความ 

24. นักเรียนศึกษาและสำ รวจข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของจังหวัดโดยใช้แผนที่และรูปถ่าย แล้วตอบคำ ถาม 

ลงในแบบบันทึกในชิ้นงานที่ 1 เรื่อง แบบบันทึกการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของจังหวัด 

25. นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดที่ส่งผลต่อการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัด ลงใน
แผนภาพ 

ความคิดในชิ้นงานที่ 2 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดที่ส่งผลต่อการดำ เนินชีวิตของคนในจังหวัด 

26. นักเรียนค้นหาข้อมูลจากแผนที่ทางกายภาพของจังหวัดตนเอง จากหนังสือ แผนที่ต่าง ๆ แล้วระบุชื่อ
แหล่ง 

ทรัพยากรและสถานที่สำ คัญลงในแบบบันทึกในชิ้นงานที่ 3 เรื่อง การสำ รวจแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำ 
คัญของจังหวัด 

27. นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพแหล่งทรัพยากรหรือสถานที่สำคัญในจังหวัด พร้อมทั้งอธิบายลักษณะทาง
กายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญดังกล่าวลงในชิ้นงานที่ 4 เรื่อง วาดภาพหรือติดภาพ
แหล่งทรัพยากร 

หรือสถานที่สำคัญในจังหวัด 

28. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานและชิ้นงาน หากพบข้อผิดพลาด 

29. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 

จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมเอาอำ เภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำ 
ให้ 

มีอาณาเขตกว้างขวาง และมีสิ่งต่าง ๆ มากมายอยู่ในจังหวัด สิ่งทั้งหลายภายในจังหวัดล้วนมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็น 

ระบบ เป็นเหตุและปัจจัยแก่การเกิดข้ึนและการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จังหวัดจำ เป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มี
ศักยภาพ 

ได้แก่ แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม ที่สามารถแสดงข้อมูลและสาระทางพ้ืนที่ของจังหวัด
ได้ 



สื่อสารและนำเสนอ (Applying the Communication Skill) 

30. นักเรียนออกมานำ เสนอผลงานและชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 

31. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำ งานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำ งานที่มีแบบ
แผน 

ประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 

32. นักเรียนสืบค้นข้อมูล คำ ขวัญ สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญของจังหวัดที่สนใจ 

แล้วนำมาจัดป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ต่อไป 

33. นักเรียนร่วมกันเสนอแนวทางการนำความรู้จากการศึกษาแผนที่และรูปถ่ายลักษณะทางกายภาพมา
พัฒนา 

ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่าง ๆ 

34. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 

 • นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 

 • นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 

 • นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำ งานในครั้งต่อไป 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

2. แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร 

3. แผนที่ประเทศไทย 



4. แผนที่และรูปถ่ายแสดงลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

5. ภาพบ้านเรือน 

6. ภาพลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบบต่าง ๆ 


