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ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมท่ี 1 
 

 ผู้ศึกษาได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระ
ภูมิศาสตร์ ด้วย ชุดกิจกรรมเร่ือง ทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น  ให้นักเรียน
มีทักษะในการท างาน และมีความสุข สนุกสนานระหว่างเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น  

ชุดกิจกรรมเร่ือง ทวีปเอเชีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมหน่วยทวีปเอเชีย เร่ืองย่อย
ที่  1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย ผู้ศึกษาได้รวบรวมสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน
นักเรียน และผู้สนใจเพื่อให้สะดวกในการน าไปใช้ อาทิ ค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน าส าหรับ
นักเรียน จุดประสงค์ในการใช้ชุดกิจกรรม  ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม ขั้นตอนการใช้ชุด
กิจกรรม  ก าหนดเวลาในการสอนด้วยชุดกิจกรรมและเฉลยชุดกิจกรรมในแต่ละชุด  

ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด มีเนื้อหาเกี่ยวกับทวีปเอเชียที่ครอบคลุมดังนี้  
เร่ืองที่  1  เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 
เร่ืองที่  2  เร่ือง ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า 
เร่ืองที่  3  เร่ือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
เร่ืองที่  4  เร่ือง ทวีปเอเชีย 5 ภูมิภาค 
เร่ืองที่  5  เร่ือง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยและการป้องกัน 
เร่ืองที่  6  เร่ือง ความร่วมมือต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  

โดยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด  6  แผนการเรียนรู้ ดังนี้ 
แผนการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ 1 ชื่อ 

กิจกรรม หาคู่ค า 
แผนการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ 

2  ชื่อกิจกรรม ปริศนาค า 
แผนการเรียนรู้ที่  3  เร่ือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย เรียนรู้ด้วย 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม เติมเต็มค า 
แผนการเรียนรู้ที่  4  เร่ือง ทวีปเอเชีย 5 ภูมิภาค เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ 4  ชื่อกิจกรรม จัด

กลุ่มค า 
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แผนการเรียนรู้ที่  5  เร่ือง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยและการป้องกัน เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ 
5 ชื่อกิจกรรม เรียงเบอร์  

แผนการเรียนรู้ที่  6  เร่ือง ความร่วมมือต่าง  ๆ ในทวีปเอเชีย  เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ 6 ชื่อ
กิจกรรม ตอบค าถาม  
 

จุดประสงค์ในการใช้ชุดกิจกรรม 

1.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 
2.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่าของทวีปเอเชีย 
3.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
4.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจทวีปเอเชีย 5 ภูมิภาค 
5.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยและการป้องกันในทวีปเอเชีย 6.  
6.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความร่วมมือต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 
7.  นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เพื่อน าตนเองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ความหมายและขอบข่าย 
    ความหมาย ชุดกิจกรรมเร่ืองทวีปเอเชีย ที่ใช้ประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าและท ากิจกรรมด้วยตนเอง จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจ าวันในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งได้น าเสนอ
เป็นชุดกิจกรรมมีลักษณะการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มโดยยึดรูปแบบการจัดท าชุดกิจกรรมเร่ือง
ทวีปเอเชียที่ประกอบด้วย  6  กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรม หาคู่ค า  

กิจกรรมท่ี  2  กิจกรรม ปริศนาค า   
กิจกรรมท่ี  3  กิจกรรม เติมเต็มค า  
กิจกรรมท่ี  4  กิจกรรม จัดกลุ่มค า   
กิจกรรมท่ี  5 กิจกรรม เรียงเบอร์   
กิจกรรมที่  6  กิจกรรม ตอบค าถาม 
ขอบข่าย  ชุดกิจกรรมเร่ืองทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีจ านวน 6  เร่ือง คือ 
 กิจกรรมท่ี  1   กิจกรรมหาคู่ค า เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 
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กิจกรรมท่ี  2   กิจกรรม ปริศนาค า เร่ือง ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า 
กิจกรรมท่ี  3   กิจกรรม เติมเต็มค า เร่ือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
กิจกรรมท่ี  4   กิจกรรม จัดกลุ่มค า เร่ือง ทวีปเอเชีย 5 ภูมิภาค 
กิจกรรมท่ี  5  กิจกรรม เรียงเบอร์ เร่ือง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมภัยและการป้องกัน 

กิจกรรมที่  6   กิจกรรม ตอบค าถาม เร่ือง ความร่วมมือต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 
 
 เอกสารประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเร่ืองทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียน มีจ านวน 6 เล่ม 

กิจกรรมละ 1 เล่ม ประกอบด้วย ความเป็นมา ค าชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสาร
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม 

 
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

 
ชุดกิจกรรมแต่ละชุด มีองค์ประกอบดังนี้ 

1.  ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม 
2.  จุดประสงค์ของกิจกรรม 
3.  ความหมายและขอบข่ายของกิจกรรม 
4.  วิธีการใช้ชุดกิจกรรม 
5.  ตารางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 
6.  ข้อปฏิบัติของนักเรียนก่อนและหลังท ากิจกรรม 
7.  แผนภูมิขั้นตอนการเรียนด้วยชุดกิจกรรม  
8.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
9.  แผนภูมิล าดับขั้นตอนการเรียน 
10.  ชุดกิจกรรม 

ในแต่ละชุดกิจกรรม(ข้อ 10) มีรายละเอียดดังน้ี 
1.  รายละเอียดประกอบกิจกรรม 
2.  ลักษณะกิจกรรม 
3.  จุดประสงค์ของกิจกรรม 
4.  บทบาทของครู 
5.  บทบาทของนักเรียน  
6.  เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม 



 

 

 

4 

 

7.  วัสดุ อุปกรณ์    
8.  ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม  
9.  ภาพผลงาน  
10.  แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล  
11.  แบบบันทึกคะแนนรายกลุ่ม 
12.  ประโยชน์จากการท ากิจกรรม  
13.  การประเมินผล/การตัดสินผลการท ากิจกรรม 
14.  ใบความรู้ 
15.  ใบงานคร้ังที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
16.  แบบทดสอบหลังเรียน 
17.  เฉลยใบงานคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 
18.  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
19.  ผังความคิดรวบยอด 
20.  ภาพกิจกรรม 
21.  แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ 
22.  เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการ 
23.  แบบประเมินความคิดรวบยอด 
24. เกณฑ์การประเมินความคิดรวบยอด 

 
ชุดกิจกรรมทั้ง 6 ชุด มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

 กิจกรรมท่ี  1   กิจกรรมหาคู่ค า เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย ผู้สอนได้จัดท าเป็น
กิจกรรมหาคู่ค าที่เกี่ยวข้องกันกับเนื้อหาเร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย อันได้แก่ ที่ตั้ง อาณา
เขต ลักษณะภูมิประเทศ ความเป็นที่สุดของทวีปเอเชีย  และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดยให้ผู้เรียน
ศึกษาใบความรู้เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย จากนั้น ท าการจับคู่ค า ด้วยการน าคู่ของค าที่
จับได้ มาเขียนไว้ในใบงาน มีจ านวน 2 กิจกรรม ท าการเรียนรู้กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวม 2  ชั่วโมง 
จากนั้น ชั่วโมงที่ 3 ผู้เรียนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดที่
ได้จากการท ากิจกรรมด้วยผังความคิด  แล้วส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

กิจกรรมท่ี  2   กิจกรรมปริศนาค า เร่ือง ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า  ผู้สอน
ได้จัดท าเป็นกิจกรรมปริศนาค า โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาใบความรู้เร่ือง ภูมิอากาศ พืชพรรณ
ธรรมชาติและสัตว์ป่าของทวีปเอเชีย แล้วท าการค้นหาค าจากปริศนาค าที่ให้มา ซึ่งปริศนาค านี้ เป็น
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ปริศนาค าที่เกี่ยวข้องกันกับเนื้อหาเร่ืองภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่าในทวีปเอเชีย
ทั้งหมด   จากนั้น น าปริศนาค าที่หาได้ มาเขียนไว้ในใบงาน มีจ านวน 2 กิจกรรม ท าการเรียนรู้
กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวม 2  ชั่วโมง จากนั้น ชั่วโมงที่ 3 ผู้เรียนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดที่ได้จากการท ากิจกรรมด้วยผังความคิด  แล้วส่งตัวแทน
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  

กิจกรรมท่ี  3   กิจกรรม เติมเต็มค า เร่ือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย  
ผู้สอนได้จัดท าเป็นกิจกรรมเติมเต็มค า โดยให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมทวีป เอเชีย  แล้วน าความรู้ที่ได้มาท าการเติมเต็มค าที่ไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด    
ซึ่งค าที่ให้มามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันกับเนื้อหาเร่ืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย  
จากนั้น จากนั้น น าค าที่เติมเต็มแล้ว มาเขียนไว้ในใบงาน มีจ านวน 2 กิจกรรม ท าการเรียนรู้
กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวม 2  ชั่วโมง จากนั้น ชั่วโมงที่ 3 ผู้เรียนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดที่ได้จากการท ากิจกรรมด้วยผังความคิด  แล้วส่งตัวแทน
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  

กิจกรรมท่ี  4  กิจกรรม จัดกลุ่มค า เร่ือง ทวีปเอเชีย 5 ภูมิภาค  ผู้สอนได้จัดท าเป็นกิจกรรม
จัดกลุ่มค า โดยให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง ทวีปเอเชีย 5 ภูมิภาค ผู้สอนให้กลุ่มของค าซึ่งมีเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกันกับเนื้อหาเร่ืองทวีปเอเชีย 5 ภูมิภาค แล้วให้ผู้เรียนท าการจัดกลุ่มค าที่ให้มาว่าเกี่ยวข้อง
กับภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 5 ภูมิภาค    จากนั้น น าค าที่จัดกลุ่มได้แล้ว โดยน าเพียงตัวเลขของ
กลุ่มค ามาใส่ในช่องของภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชียในใบงาน มีจ านวน 2 กิจกรรม ท าการเรียนรู้
กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวม 2  ชั่วโมง จากนั้น ชั่วโมงที่ 3 ผู้เรียนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดที่ได้จากการท ากิจกรรมด้วยผังความคิด  แล้วส่งตัวแทน
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  

กิจกรรมท่ี  5 กิจกรรม เรียงเบอร์ เร่ือง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมภัยและการป้องกัน  ผู้สอน
ได้จัดท าเป็นกิจกรรมเรียงเบอร์ค า โดยให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เร่ืองทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยและ
การป้องกัน จากนั้น ท าการเรียงบัตรค าที่มีเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเร่ืองทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
ภัยและการป้องกันของทวีปเอเชีย โดยน าเลขที่เรียงได้ มาเขียนข้อความตามเลขที่เรียงได้ ไว้ในใบ
งาน  มีจ านวน 2 กิจกรรม ท าการเรียนรู้กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวม 2  ชั่วโมง จากนั้น ชั่วโมงที่ 3 
ผู้เรียนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดที่ได้จากการท า
กิจกรรมด้วยผังความคิด  แล้วส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

กิจกรรมที่  6  กิจกรรม ตอบค าถาม เร่ือง ความร่วมมือต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  ผู้สอนได้จัดท า
เป็นกิจกรรมตอบค าถาม โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาใบความรู้เร่ือง ความร่วมมือต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 
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แล้วท าการตอบค าถามความรู้ที่เกี่ยวข้องกันกับเนื้อหาเร่ืองความร่วมมือต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ในใบ
งาน  มีจ านวน 2 กิจกรรม ท าการเรียนรู้กิจกรรมละ 1 ชั่วโมง รวม 2  ชั่วโมง จากนั้น ชั่วโมงที่ 3 
ผู้เรียนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมมาสรุปเป็นความคิดรวบยอดที่ได้จากการท า
กิจกรรมด้วยผังความคิด  แล้วส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 
วิธีการใช้ชุดกิจกรรม   

ชุดกิจกรรมเร่ืองทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาสังคมศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีล าดับขั้นตอนการใช้ดังนี้ 
 1.  ใช้ชุดกิจกรรมเร่ืองทวีปเอเชีย ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  หน่วยที่ 2 ทวีปเอเชีย 
ก่อนใช้ชุดกิจกรรมให้ทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้เรียน และให้ศึกษา
ค าแนะน าในการใช้ก่อน  

2.  ครูต้องเตรียมความพร้อมก่อนท ากิจกรรมทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรมและ
สถานที่ส าหรับท ากิจกรรม  

3.  ให้เวลานักเรียนได้ศึกษาใบความรูก้่อนท ากิจกรรม   
4.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมถือเป็นการเรียนรู้ระหว่างเรียน 

5.  เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้ว นักเรียนต้องตรวจสอบและศึกษาผลที่ได้จากการท ากิจกรรม
ร่วมกับครูและเพื่อน   

6.  นักเรียนน าผลที่ได้จากการท ากิจกรรมมาเขียนความรู้ที่ได้รับในใบงานของทุกกิจกรรม 

7.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยกิจกรรม 
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ตารางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

 

กิจกรรมที่ ชั่วโมง
ที่ 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่มที่ 5  

1.  หาคู่ค า เร่ือง 
ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับทวีปเอเชีย  

1 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
2 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
3 น าเสนอกลุ่มที่ 1 และ 2 

 
2. ปริศนาค า เร่ือง 
ภูมิอากาศ พืช
พรรณธรรมชาติ
และสัตว์ป่า 

1 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
2 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
3 น าเสนอกลุ่มที่ 2 และ 3 

3.  เติมเต็มค า เร่ือง 
เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมของ
ทวีปเอเชีย 

1 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
2 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
3 น าเสนอกลุ่มที่ 3 และ 4 

4. จัดกลุ่มค า เร่ือง 
ทวีปเอเชีย 5 
ภูมิภาค  

1 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
2 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
3 น าเสนอกลุ่มที่ 4 และ 5 

 
5. เรียงเบอร์ เร่ือง 

ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม ภัย
และการป้องกัน  

1 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
2 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
3 น าเสนอกลุ่มที่ 1 , 2 และ 3 

6. ตอบค าถาม เร่ือง 
ความร่วมมือต่าง ๆ 
ในทวีปเอเชีย  

1 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
2 เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มแต่ให้มีผลงานรายบุคคล 
3 น าเสนอกลุ่มที่ 4  และ 5  
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ข้อปฏิบัติของนักเรียนก่อนและหลังท ากิจกรรม 
1.  ทดสอบก่อนเรียนทุกกิจกรรม 

2.  แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ เท่า ๆ กัน ในการท ากิจกรรมและก าหนดให้เป็นกลุ่มถาวรเพื่อสะดวก
ในการเก็บคะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มและการน าเสนอความคิดรวบยอด 

3.  ฟังครูอธิบายข้อมูล กฎ กติกา ให้ชัดเจน 

4.  วางแผนการท ากิจกรรมทุกคร้ังและท ากิจกรรมให้ได้ใกล้เคียงกับเวลาที่ก าหนด 
5.  ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของกลุ่มและของตนเอง 
6.  เสาะแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อความรู้  ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
7.  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้        

ในสถานการณ์ต่าง   ๆ
8.  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครูอย่างมีวินัยและรับผิดชอบ   
9.  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง 

10.  ท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
11.  มีความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถที่จะเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ 
12.  มีความตั้งใจในการเรียนรู้และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 

13.  ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
14.  ตรวจสอบผลการท ากิจกรรมร่วมกับครูและเพื่อน 

15.  ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามัคคีในกระบวนการกลุ่ม  แต่ให้มีผลงานเป็นของตนเอง  
เพื่อให้ตนเองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกกิจกรรม  

16.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน  
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แผนภูมิล าดับขั้นตอนการเรียนชั่วโมงที่ 1 

 

 

 

ดูผลการสอบวัดพื้นฐาน  
 
 

ทราบมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

รับใบความรู้กิจกรรมที่ 1 ไปศึกษา 
 
 

ท าใบกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1 
 
 

แลกกันตรวจผลงาน  
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แผนภูมิล าดับขั้นตอนการเรียนชั่วโมงที่  2 
 

 

 

 สนทนากับครูปัญหาอุปสรรคจากชั่วโมงที่ 2  
 
 

ทราบมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

รับใบความรู้กิจกรรมที่ 1 ไปศึกษา 
 
 

ท าใบกิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 
 
 

แลกกันตรวจผลงาน  
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แผนภูมิล าดับขั้นตอนการเรียนชั่วโมงที่ 3 
 
 

ดูแผนที่ทวีปเอเชีย ชี้จุดส าคัญ  
 
 

ทราบมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู ้
 
 

รับกระดาษขาวไปสรุปความคิดรวบยอด 
 
 

ตัวแทนผลงานดีที่สุดน าเสนอผลงาน 2 คน 
 
 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน  
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ชุดกิจกรรมที่  1 หาคู่ค า เร่ือง ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับทวีปเอเชีย 
 
 

                                                

ภาพท่ี  1  :  ชื่อภาพ  กิจกรรมหาคูค่ า 
ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 

รายละเอียดประกอบกิจกรรม 
กิจกรรมนี้มี 2 กิจกรรม  ท า 2 คร้ัง คร้ังละ 1 กิจกรรม   

ลักษณะการท ากิจกรรม 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหาคูค่ าให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันตามข้อมูลที่ให้ในใบความรู้  ซึ่ง

ต้องอาศัยความจ า และความแม่นย าในข้อมูลจึงจะสามารถหาคู่ค าได้  
จุดประสงค์ของกิจกรรม  

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักจุดส าคัญต่าง ๆ บนแผนที่ทวีปเอเชีย  
2.  เพื่อให้นักเรียนบอกถึงที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย  

 3.  เพื่อให้นักเรียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
บทบาทของนักเรียน 

1.   ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของกลุ่มและของตนเอง 
 



 

 

 

13 

 

 
2.  เสาะแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อความรู้  ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
3.  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้        

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
4.  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครูอย่างมีวินัยและรับผิดชอบ   
5.   ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
6.   มีความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถที่จะเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้  
7.  มีความตั้งใจในการเรียนรู้และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ  
8.  ปฏิบัติกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
9.  ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามัคคีในกระบวนการกลุ่ม  แต่ให้มีผลงานเป็นของตนเอง  

เพื่อให้ตนเองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกกิจกรรม  
เวลาที่ใช้    

1.  เวลาในการศึกษาใบความรู้ คร้ังละ 15 นาที 
2.  เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม ครั้งละ 20  นาที 
3.  เวลาที่ใช้ในการท าสรุปความคิดรวบยอดหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสร็จทั้ง 2 คร้ัง  20  

นาที  
4.  เวลาในการส่งตัวแทนน าเสนอผลงานความคิดรวบยอด 6 นาที  

วัสดุอุปกรณ์  
1.  ใบความรู้เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย เท่าจ านวนนักเรียน  
2.  ใบกิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า คร้ังที่ 1  เท่าจ านวนนักเรียน 
3.  ใบกิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า คร้ังที่ 2  เท่าจ านวนนักเรียน 
4.  แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม กลุ่มละ 1 ใบ  
5.  แบบประเมินความคิดรวบยอด กลุ่มละ 1 ใบ 
6.  แบบทดสอบหลังเรียน เท่าจ านวนนักเรียน 
7.  แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล ทั้งกิจกรรมใช้ 1 ใบ 
8.  แบบบันทึกคะแนนรายกลุ่ม  ทั้ง 6 กิจกรรม ใช้ร่วมกันเพียง 1 ใบ 
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ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า ครั้งที่ 1 เร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย    

ชั่วโมงท่ี 1  
1.   แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน 
2.  ครูแจ้งมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและจัดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
3.  นักเรียนรับใบความรู้เร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย   ไปศึกษาด้วยตนเอง ใช้เวลา 

15  นาที  
4. นักเรียนรับใบงานกิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า ครั้งที่ 1 เร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย   ไป

ท าการหาคู่ค า ใช้เวลา 20 นาที ครูสังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรม บันทึกพฤติกรรมในแบบ
บันทึกกระบวนการ 

5. เมื่อหมดเวลา ครูส่งสัญญาณ ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม แลกกันตรวจผลงานการหาคู่
ค าตามใบงานกิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า ครั้งที่ 1 เร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย นักเรียนกับครู
ร่วมกันเฉลย 

6. นักเรียนแต่ละคนรวมคะแนนที่เพื่อนท าได้ แล้วแจ้งผลการท ากิจกรรมของเพื่อนแก่ครู  
ครูบันทึกผลในแบบบันทึก 

7.  นักเรียนและครูสนทนากันเพิ่มเติมก่อนหมดเวลาถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างท ากิจกรรม   
ชั่วโมงท่ี 2  

1.   แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน 
2.  ครูแจ้งมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและจัดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3.  นักเรียนรับใบความรู้เร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย   ไปศึกษาด้วยตนเอง ใช้เวลา 

15  นาที  
4. นักเรียนรับใบงานกิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า ครั้งที่ 1 เร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย   ไป

ท าการหาคู่ค า ใช้เวลา 20 นาที ครูสังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรม บันทึกพฤติกรรมในแบบ
บันทึกกระบวนการ 

5.  เมื่อหมดเวลา ครูส่งสัญญาณ ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม แลกกันตรวจผลงานการหาคู่
ค าตามใบงานกิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า ครั้งที่ 1 เร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย นักเรียนกับครู
ร่วมกันเฉลย 

6. นักเรียนแต่ละคนรวมคะแนนที่เพื่อนท าได้ แล้วแจ้งผลการท ากิจกรรมของเพื่อนแก่ครู  
ครูบันทึกผลในแบบบันทึก 

7.  นักเรียนและครูสนทนากันเพิ่มเติมก่อนหมดเวลาถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างท ากิจกรรม   
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ชั่วโมงท่ี 3  
 1.  นักเรียนและครูดูแผนที่ทวีปเอเชียที่ครูน าเสนอบนจอโปรเจคเตอร์ เพื่อทวนย้ าความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชียอีก นักเรียนร่วมกันค้นหาจุดส าคัญของทวีปเอเชียโดยออกไปชี้บนแผนที่
บนจอโปรเจคเตอร์     

2.  ครูแจ้งมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและจัดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3.  นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม รับกระดาษขาวจากครู คนละ 1 แผ่น จากนั้นทุกคนในกลุ่ม

ร่วมกันสนทนาสรุปองค์ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชียที่ได้เรียนมาทั้ง 2 
ชั่วโมง ลงในกระดาษขาวอย่างอิสระ ด้วยผลงานที่เป็นฝีมือของตนเอง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที   

4.  ครูสุ่มนักเรียนในกลุ่มที่ผลงานดีที่สุด 2 คนจาก 2 กลุ่ม ออกน าเสนอผลงาน คนละ 2 
นาที  

5.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 นาที  
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แบบบันทึกคะแนนการท ากิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมท่ี  1 หาคู่ค า 
เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย   

 

เลขท่ี/
กลุ่ม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 กระบวนการ
กลุ่ม 

ความคิดรวบ
ยอด 

รวมกิจกรรม     สอบ รวม  

20 20 20 20  80 20 100 
1/1        
2/1        
3/2        
4/2        
5/3        
6/4        
7/3        
8/5        
9/2        

10/4        
11/3        
12/4        
13/2        
14/3        
15/3        
16/3        
17/3        
18/5        
19/2        
20/5        
21/1        
22/1        
23/5        
24/2        
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เลขท่ี/
กลุ่ม  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่  2 กระบวนการ
กลุ่ม 

 ความคิดรวบ
ยอด 

รวมกิจกรรม     สอบ รวม  

20 20 20 20  80 20 100 
25/5        
26/1        
27/1        
28/4        
29/4        
30/4        
31/5        
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แบบสรุปคะแนนการท ากิจกรรมรายกลุ่ม  
กิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย  

กลุ่มที.่...................   
สมาชิก   1.......................................................เลขท่ี............... 

2.......................................................เลขท่ี............... 
3.......................................................เลขท่ี............... 
4.......................................................เลขท่ี............... 
5.......................................................เลขท่ี............... 
6.......................................................เลขท่ี............... 

 

ค าชี้แจง ด้านบนเป็นคะแนนเต็มเพื่อเปรียบเทียบ ส่วนด้านล่างให้บันทึกคะแนนที่กลุ่มท าได้  
 

 
กิจกรรมที่ 

 

 
ครั้งท่ี 1 

 
ครั้งท่ี 2 

 
กระบวนการ

กลุ่ม 

 
 ความคิด
รวบยอด 

 
รวมได้     

 
สอบ 

 
รวม  

1.  หาคู่ค า 20 20 20 20  80 20 100 

ท าได้        

2. ปริศนาค า 20 20 20 20 80 20 100 

ท าได้        

3. เติมเต็มค า 20 20 20 20 80 20 100 

ท าได้        

4. จัดกลุ่มค า 20 20 20 20 80 20 100 

ท าได้        

5. เรียงเบอร์ 20 20 20 20 80 20 100 

ท าได้        

6. ตอบค าถาม 20 20 20 20 80 20 100 

ท าได้        

รวม 120 120 120 120 480 120 600 

ท าได้        
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ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับหลังท ากิจกรรม 
1.  นักเรียนมีความรู้เร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย   

2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการท างานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 

3.  นักเรียนได้แสดงออกถึงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง  ภายใต้การมีอิสระทาง  

     ความคิด 

การประเมินผล/การตัดสินผล   
1.  ผลการท ากิจกรรมหาคู่ค า เป็นคะแนนรายบุคคล นักเรียนที่ตอบถูก จะได้รับคะแนน คู่

ละ 1  คะแนน  โดยใบงานกิจกรรมครั้งที่ 1 จะมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ใบงานกิจกรรมครั้งที่ 2 จะ

มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน รวมคะแนนการท ากิจกรรม 2 คร้ัง เป็น 40 คะแนน 

2.   ผลการประเมินกระบวนการกลุ่ม ประเมินเป็นกลุ่ม จะแบ่งเป็นการประเมินออกเป็น 5  

ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการกลุ่ม ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัยและด้าน

การตรงต่อเวลา ประเมินด้านละ 4 คะแนน รวมเป็น 20  คะแนน โดยครูเป็นผู้บันทึกพฤติกรรมของ

นักเรียนในแบบบันทึกกระบวนการขณะนักเรียนท ากิจกรรม (แบบบันทึกกระบวนการกลุ่มขณะท า

กิจกรรมอยู่ด้านท้ายคู่มือนี้) 

3. ผลการประเมินการสรุปองค์ความรู้ ประเมินเป็นกลุ่ม จะแบ่งการประเมินออกเป็น 4  

ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องสมบูรณ์ของเน้ือหา ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้านความสะอาด

เป็นระเบียบของชิ้นงาน ด้านการน าเสนอข้อมูล ประเมินด้านละ 5  คะแนน รวมเป็น 20  คะแนน 

โดยครูเป็นผู้ประเมินผลงาน(แบบประเมินการสรุปความคิดรวบยอดอยู่ด้านท้ายคู่มือนี้) 

4. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนแต่ละคน ต้องท าแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการ 

เรียนรู้หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรม โดยมีคะแนนจากการทดสอบ 20  คะแนน  

5. คะแนนรวมจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมแต่ละชุด จะมี 100 คะแนน  

6. ครูเป็นผู้บันทึกคะแนนรายบุคคลลงในแบบบันทึกคะแนนการท ากิจกรรมรายบุคคล  

และบันทึกคะแนนรายกลุ่มลงในแบบสรุปคะแนนการท ากิจกรรมรายกลุ่มถือเป็นการสิ้นสุดการ

ประเมินผลแต่ละชุดกิจกรรม  
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ใบความรู้กิจกรรมที่ 1 เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 

 
เอเชีย (Asia) มาจากค าว่า  อาซู (Asu) ในภาษาอัสซีเรียน แปลว่า ดินแดนแห่งดวงตะวันขึ้น 

(ตะวันออก) ใช้เรียกดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของอาณาจักรอัสซีเรียนมาตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน 
เอเชียได้ชื่อว่าเป็นทวีปแห่งความแตกต่างหรือทวีปแห่งความตรงข้าม  (a continent of contrast) หรือ 
ทวีปแห่งความเป็นที่สุด(a continent of extremes) นอกจากนี้ยังเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดใน
โลก มีความหนาแน่นมากกว่าทุกทวีป ซึ่งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า 
ขณะที่เขตทะเลทรายแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่  ความเป็นอยู่ของประชากรมีความแตกต่างกันมาก
ตั้งแต่ฐานะดีจนถึงยากจนแร้นแค้น เอเชียจึงได้ชื่อว่าเป็นทวีปแห่งความแตกต่าง ทวีปเอเชียมี
ดินแดนที่ติดกับดินแดนทวีปยุโรป เราเรียกว่า ยูเรเซีย โดยมีเทือกเขายูราล เทือกเขาคอเคซัสและ
ทะเลด า เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นอยู่ ซึ่งพรมแดนธรรมชาตินี้ ท าให้รัสเซียและตุรกี เป็นประเทศที่
มีอาณาเขตควบอยู่ถึง 2 ทวีป คือ ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ในการนับความกว้างของทวีปเอเชีย มัก
นับจากประเทศตุรกี ไปจนถึงประเทศญี่ปุ่น ส่วนการนับความยาว มักนับจากประเทศ   ถึงประเทศ  

ท่ีสุดในทวีปเอเชีย 
จุดเหนือสุด : แหลมชิลยูสกินรัสเซีย ละติจูด 77 องศา  45  ลิปดาเหนือ   
จุดใต้สุด : แหลมปิไอมาเลเซีย ละติจูด 1 องศา 15 ลิปดา ซึ่งอยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรประมาณ 150 ก.ม. 
จุดตะวันออกสุด : แหลมเดจนอฟรัสเซีย  
จุดตะวันตกสุด : แหลมบาบา ทะเลอาหรับ ตุรกีลองติจูด26 องศา 40 ลิปดาตะวันออก 
แม่น้ าสายยาวที่สุด : แม่น้ าแยงซี ในจีน แอ่งน้ าใหญ่ท่ีสุด : แม่น้ าอ็อบรัสเซีย 
ทะเลสาบใหญ่ท่ีสุด : ทะเลแคสเปียน ผิวน้ าต่ าที่สุด : ทะเลเดดซีอิสราเอลและจอร์แดน  
ท่ีราบท่ีสูงท่ีสุด : ที่ราบสูงทิเบต   ปริมาณน้ าฝนสูงท่ีสุด : รัฐอัสสัมอินเดีย 
เหวลึกที่สุดในโลก :  เหวทะเลมาเรียนา  ฝนตกชุกที่สุด  :  แคว้นอัสสัมของอินเดีย 
ภูมิภาคท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลก  : เอเชียตะวันออก  
ประเทศท่ีจับสัตว์น้ าได้มากที่สุดในโลก  : ญ่ีปุ่น 
อากาศหนาวเย็นท่ีสุด :  ตอนเหนือของไซบีเรีย    
อากาศร้อนและแห้งแล้งท่ีสุด  :   ทะเลทรายที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้   
ผืนแผ่นดินต่ าท่ีสุด : ทะเลสาบไบคาล ไซบีเรีย รัสเซีย 
เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด : เกาะบอร์เนียวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน 
ยอดเขาที่สูงท่ีสุด : ยอดเขาเอเวอเรสต์ บนเทือกหิมาลัย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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ท่ีตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย    

 
    ทิศเหนือ  ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทะเลคารา ทะเลลัฟเตฟ ทะเลไซบีเรียตะวันออก เกาะ
ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือได้แก่  เซเวอร์นายาเซมลีอา หมู่เกาะนิวไซบีเรีย  และเกาะแรงเจล  
  ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค ทะเลเบริง ทะเลโอคอต ทะเลญี่ปุ่น ทะเลเหลือง 
ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ โดยมีคาบสมุทรเบรอง คาบสมุทรคามชัตกา และคาบสมุทร
เกาหลี เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะแซคาลิน เกาะฮอนชู เกาะฮอกไกโด และเกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะ
ไต้หวัน และเกาะลูซอน   
 ทิศใต้   ติดกับมหาสมุทรอินเดีย น่านน้ าทางตอนใต้ ได้แก่ อ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ อ่าว
เปอร์เซีย และอ่าวเอเดน เกาะใหญ่ทางทิศใต้ของทวีปเอเชียได้แก่ เกาะลังกา เกาะบอร์เนียว เกาะสุ
มาตรา เกาะชวา ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใต้สุด 
 ทิศตะวันตก ติดกับทะเลแดง  คลองสุเอช ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลด า เทือกเขาคอเคซัส 
ทะเลแคสเปียน และเทือกเขาอูราล เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะไซปรัส 
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ขนาด รูปร่าง 
  เอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นแผ่นดินผิวโลกทั้งหมด มีเนื้อที่
ประมาณ 44,391,132 ตร.ก.ม. หรือ 30 %ของโลก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร มีขนาด
ใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลียประมาณ 5 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าถึง 120 เท่า มีความกว้างจาก
ตะวันออกไปตะวันตกยาว 9,600 ก.ม. ระยะทางจากเหนือถึงใต้สุดประมาณ 6,500 ก.ม. 
โครงสร้างทางธรณีวิทยา 
1)   เขตหินเก่า มี 3 บริเวณคือ     1.  ที่ราบสูงภาคเหนือในเขตสหภาพโซเวียต(เดิม)    
     2.  บริเวณที่ราบสูงอาหรับในซาอุดิอาระเบีย   
                                                       3.  บริเวณที่ราบสูงเดคคานในอินเดีย  
2.)  เขตหินใหม่ เร่ิมจากแนวเทือกเขาในประเทศตุรกี ผ่านเอเชียใต้  เอเชียตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยที่ราบสูง  เทือกเขา และหมู่เกาะต่างๆ  เขตนี้พื้นโลกมีความอ่อน
ตัวมากจึงมีภูเขาไฟ และแผ่นดินไหวเสมอ 
ลักษณะภูมิประเทศของเอเชีย แบ่งออกเป็น 6 เขต คือ 
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1.  เขตที่ราบต่ าทางเหนือคือบริเวณตอนบนของทวีปซึ่งอยู่ในเขตสหภาพโซเวียต(เดิม)ในเขตไซ
บีเรียส่วนใหญ่เป็นเขตโครงสร้างหินเก่า ที่เรียกว่า แองการาชีลด์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ
ขนาดใหญ่ มีแม่น้ าอ็อบ แม่น้ าเยนิเซ และแม่น้ าลีนาไหลผ่าน บริเวณมีอาณาเขตกว้างขวางมากไม่
ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่เพราะอากาศหนาวเย็นมาก           
 

2.  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า  ได้แก่ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าซึ่งมีภูมิประเทศเป็นที่ราบและมีดินตะกอนที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ 

- เอเชียตะวันออก ที่ราบลุ่มแม่น้ าฮวงโห ที่ราบลุ่มแม่น้ าแยงซีเกียงในจีน 
- เอเชียใต้  ที่ราบลุ่มแม่น้ าสินธุในปากีสถาน ที่ราบลุ่มแม่น้ าคงคาในอินเดีย และที่ราบลุ่ม

แม่น้ าพรหมบุตร ในบังคลาเทศ 
- เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ าไทกรีส - แม่น้ ายูเฟรตีส ในอิรัก 
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง  ซึ่งเป็นแม่น้ านานาชาติ ใน

กัมพูชาและเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ าแดงในเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาในไทย ที่ราบลุ่ม
แม่น้ าสาละวินตอนล่าง ที่ราบลุ่มแม่น้ าอิระวดี ในพม่า 
         ที่ราบลุ่มแม่น้ าของทวีปเกิดจากแม่น้ าพัดพาตะกอนมาทับถมกลายเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าต่าง ๆ 
และที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เหมาะแก่การเพาะปลูก มี
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและเป็นที่ต้ังของเมืองที่ส าคัญ ๆ  เช่น เมืองหลวง   เมือง
อุตสาหกรรมการค้า  เมืองท่าเรือการขนส่ง ฯลฯ  ที่ราบลุ่มแม่น้ าสายที่ส าคัญ ได้แก่ 
           1.  ประเทศจีน ที่ราบลุ่มแม่น้ าแยงซีเกียง  เป็นแม่น้ าสายยาวที่สุดของทวีปเอเชีย ยาว  
5,440 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต  ยังมีที่ราบลุ่มแม่น้ าฮวงโห และแม่น้ าซีเกียง    
           2. ประเทศเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ าแดง แม่น้ าด า อยู่ทางตอนเหนือ ส่วนตอนใต้เป็นที่
ราบ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง 
           3. ประเทศพม่า ที่ราบลุ่มแม่น้ าอิระวดี เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ที่ราบลุ่มแม่น้ าสะโตง
และแม่น้ าสาละวินเป็นที่ราบแคบ ๆ เพราะไหลผ่านเทือกเขาและที่ราบสูง   
           4. ประเทศบังคลาเทศและอินเดีย  ที่ราบลุ่มแม่น้ าพรหมบุตร  ไหลผ่านทางตอนเหนือ
ของอินเดีย และบังคลาเทศ ลงสู่อ่าวเบงกอล   
           5.  ประเทศอินเดีย ที่ราบลุ่มแม่น้ าคงคา  เปรียบเสมือนสายโลหิตของชาวอินเดีย 
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

           6. ประเทศปากีสถาน ที่ราบลุ่มแม่น้ าสินธุ  เป็นที่ราบขนาดใหญ่และเป็นแหล่ง
เกษตรกรรม  
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           7. ประเทศอิรัก ที่ราบลุ่มแม่น้ าไทกรีส แม่น้ ายูเฟรตีส  เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมของ
เอเชียและของโลกรวมทั้งเป็นแหล่งเพาะปลูกส าคัญ 
           8. ประเทศไทย  ที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าบางปะกง 
เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวของประเทศ 
           9.  แม่น้ าโขง เป็นแม่น้ านานาชาติ ไหลผ่านประเทศจีน  พม่า  ไทย  ลาว  กัมพูชา  
เวียดนาม ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้   ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม  การประมงและการคมนาคมขนส่ง  

 

3.  เขตเทือกเขาสูง เป็นเขตหินใหม่ ตอนกลางของทวีป ประกอบด้วยที่ราบสูงและเทือกเขาที่ลาด
ไปทางตะวันออก  ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมเทือกเขาที่เรียกว่า “ปามีร์นอต
(Pamir Knot)”หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “ปามีร์ดุนยา(PamirDunya)แปลว่า หลังคาโลก” หรือ จุด
รวมเทือกเขาปาร์มีนอต ซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคุณลุนชาน   แยกได้ดังนี้ 

- เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาอาระกันโยมา 
และเทือกเขาที่มีแนวต่อลงมาทางใต้ มีบางส่วนที่จมหายไปในทะเลและบางส่วนโผล่พ้นขึ้นมาเป็น
เกาะในมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิคถัดจากเทือกเขาหิมาลัยไปทางเหนือ มี  

- เทือกเขาที่แยกไปทางตะวันออก ได้แก่เทือกเขาหนานชาน คุนลุนชาน   
- แนวที่แยกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เทือกเขาเทียนชาน เทือกเขาคินแกน   

เทือกเขายาโบลนอย เทือกเขาสตาโนวอยและเทือกเขาโกลีมา  
- เทือกเขาที่แยกไปทิศตะวันตก แยกเป็นแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่เทือกเขาฮินดูกูช เอลบูรซ 

ส่วนแนวใต้ ได้แก่เทือกเขาสุไลมาน ซากรอส เมื่อเขา2 แนวนี้มาบรรจบกันที่ อาร์เมเนียนนอตแล้ว 
ยังแยกออกเป็นอีก2 แนว ในประเทศตุรกี คือแนวเป็นเทือกเขาปอนติกและแนวใต้เทือกเขาเตารัส  
4.    เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป เป็นที่ราบสูงในเขตหินใหม่ ได้แก่ ที่ราบสูงทิเบต ซึ่งมีขนาดใหญ่
และสูงที่สุดในโลก เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าโขง แม่น้ าฮวงโห  ที่ราบสูงยูนาน ทางใต้ของจีน และที่
ราบสูงที่มีลักษณะเหมือนแอ่งคือ ที่ราบสูงตากลามากัน (Takla Makan)ซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาเทียน
ชาน กับเทือกเขาคุนลุนแต่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลมาก และมีอากาศแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทราย 
5.    เขตที่ราบสูงทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ที่ราบสูงขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของทวีป
เอเชียมีความสูงน้อยกว่าที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีป ได้แก่ ที่ราบสูงเดคคานในอินเดีย ที่ราบสูง
อิหร่านในอิหร่านและอัฟกานิสถาน ที่ราบสูงอนาโตเลีย ในตุรกีที่ราบสูงอาหรับในซาอุดิอาระเบีย 
6.    เขตหมู่เกาะภูเขาไฟเป็นเขตหินใหม่ คือบริเวณหมู่เกาะอันเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟทั้งที่ดับแล้ว
และที่ยังคุกรุ่นอยู่ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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ใบงานกิจกรรมที่  1 หาคู่ค า ครั้งท่ี 1   
เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 

จุดประสงค์  
 1.  เพื่อทราบพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมีต่อทวีปเอเชีย  

2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักจุดส าคัญต่าง  ๆ บนแผนที่ทวีปเอเชีย  
3.  เพื่อให้นักเรียนบอกถึงที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย  

 4.  เพื่อให้นักเรียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียน 

ให้นักเรียนหาคู่ค าที่สัมพันธ์กัน โดยใช้ข้อมูลหน้าถัดไป มาเติมในช่องว่างที่ก าหนดให้  
 

ค าท่ีก าหนด คู่ที่หาได้ 

เอเชีย (Asia)  
จุดเหนือสุด  
จุดใต้สุด  
จุดตะวันออกสุด  
จุดตะวันตกสุด  
แม่น้ าสายยาวที่สุด  
แอ่งน้ าใหญ่ท่ีสุด  
ทะเลสาบใหญ่ท่ีสุด  
ผิวน้ าต่ าที่สุด  
ท่ีราบท่ีสูงท่ีสุด  
ปริมาณน้ าฝนสูงท่ีสุด  
เหวลึกที่สุดในโลก  
ฝนตกชุกที่สุด    
ภูมิภาคท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลก    
ประเทศท่ีจับสัตว์น้ าได้มากที่สุดในโลก    
อากาศหนาวเย็นท่ีสุด  
อากาศร้อนและแห้งแล้งท่ีสุด    
ผืนแผ่นดินต่ าท่ีสุด  
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ค าท่ีก าหนด คู่ที่หาได้ 

เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด  
ยอดเขาที่สูงท่ีสุด  

 
ค าท่ีก าหนดให้ 

 

1.  แหลมปิไอในมาเลเซีย           2.  ยอดเขาเอเวอเรสต์ บนเทือกหิมาลัย   
3.  แม่น้ าแยงซีในจีน       4.  เกาะบอร์เนียวอินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน                             
5.  ทะเลสาบไบคาล ในรัสเซีย  6.  เหวทะเลมาเรียนา                    
7.  แคว้นอัสสัมของอินเดีย                   8.  แหลมบาบาทะเลอาหรับ 
9.  ญ่ีปุ่น          10.  ตอนเหนือของไซบีเรีย     
11.  ดินแดนแห่งดวงตะวันขึ้น          12.  รัฐอสัสัมอินเดีย         
13.  ทะเลทรายท่ีเอเชียตะวันตกเฉียงใต้      14.  ทะเลเดดซีในอิสราเอลและจอร์แดน             
15.  แม่น้ าอ็อบในรัสเซีย            16.  แหลมชิลยูสกินในรัสเซีย                     
17.  เอเชียตะวันออก            18.  ทะเลสาปแคสเปียน            
19.  แหลมเดจนอฟในรัสเซีย                    20. ท่ีราบสูงทิเบต 
 

 

 
สมาชิก 1.............................................เลขท่ี.............. 
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ใบงานกิจกรรมที่  1  หาคู่ค า ครั้งท่ี 2   
เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 

จุดประสงค์  
 1.  เพื่อทราบพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมีต่อทวีปเอเชีย  

2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักจุดส าคัญต่าง  ๆ บนแผนที่ทวีปเอเชีย  
3.  เพื่อให้นักเรียนบอกถึงที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย  

 4.  เพื่อให้นักเรียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียน 

ให้นักเรียนหาคู่ค าที่สัมพันธ์กัน โดยใช้ข้อมูลหน้าถัดไป มาเติมในช่องว่างที่ก าหนดให้  
 

ค าท่ีก าหนด คู่ที่หาได้ 

เอเชีย (Asia)  
อาซู (Asu)  
ประชากรมากที่สุด  
ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่  
ทิศเหนือ  
ทิศใต้  
ทิศตะวันตก  
ทิศตะวันออก  
เขตหินเก่า  
เขตหินใหม่  
ท่ีราบต่ าทางเหนือ  
แองการาชีลด์  
เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า    
แม่น้ าไทกรีส - แม่น้ ายูเฟรตีส  
แม่น้ านานาชาติ  
แม่น้ าแยงซีเกียง    
ไหลลงสู่อ่าวเบงกอล    
หลังคาโลก” หรือ จุดรวมเทือกเขา  
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ค าท่ีก าหนด คู่ที่หาได้ 

ท่ีราบขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก  
ตุรกี  

 
ค าท่ีก าหนดให้ 

 

1.  ภาษาอัสซีเรียน         2.  ทะเลทราย        
3.  ทวีปแห่งความเป็นท่ีสุด  4.   เทือกเขาตุรกี ผ่านเอเชียใต้-ตะวันออก   
5.  แม่น้ าโขง            6.  ท่ีราบสูงอนาโตเลีย 
7.  แม่น้ าพรหมบุตร    8.  มหาสมุทรแปซิฟิค ทะเลเบริง 
9.  เขตสหภาพโซเวียต(เดิม)ในไซบีเรยี   10.  ท่ีราบลุ่มแม่น้ าฮวงโห แยงซีเกียง          
11. เขตโครงสร้างหินเก่า        12.  ท่ีราบสูงทิเบต      
13.  ทะเลแดง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน         14.  ท่ีราบสูงเดคคานในอินเดีย            
15.  ปามีร์ดุนยา               16.  อยู่ในประเทศอิรัก 
17.  แม่น้ าสายยาวที่สุดของทวีปเอเชีย        18.  มหาสมุทรอาร์กติก ทะเลคารา        
19.  บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า  20.  มหาสมุทรอินเดีย  อ่าวเบงกอล                                         
    

 

 
สมาชิก 1.............................................เลขท่ี.............. 
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แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมท่ี 1  เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย  
 

ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดมากากบาทในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้  
 

1.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียได้ถูกต้องที่สุด 
 ก.  พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบสูงและเทือกเขา 
 ข.  ด้านตะวันออกของทวีปเป็นทะเลทราย 
 ค.  ด้านตะวันตกของทวีปจะเป็นพื้นที่ราบส าหรับท าการเพาะปลูก 
 ง.   บริเวณที่เป็นภาคพื้นสมุทรจะประกอบด้วยหมู่เกาะภูเขาไฟที่ก าลังปะท ุ
2.  ข้อใดเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นรัสเซียแยกตัวออกเป็นดินแดนสองทวีป  
 ก.  แม่น้ าอูราล  ทะเลแคสเบียน  
 ข.  เทือกเขาอูราล  เทือกเขาคอเคซัส 
 ค.  ทะเลสาบไบคาล  เทือกเขาคอเคซัส  
 ง.  ทะเลด า ทะเลแคสเบียน 
3.  แม่น้ านานาชาติในทวีปเอเชียคือแม่น้ าใด 

ก.  แม่น้ าแยงซีเกียง  
ข.  แม่น้ าโขง  
ค.  แม่น้ าแดง  
ง.  แม่น้ าคงคา 

4.  เทือกเขาหินใหม่ ที่ปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน คือข้อใด  
 ก.  เทือกเขาแดนลาว  
 ข.  เทือกเขาอันนัม  
 ค.  เทือกเขาอารกันโยมา  
 ง.  เทือกเขาถนนธงชัย 
5.  ภูมิภาคใดของเอเชียมีประกรมากที่สุดในเอเชียและในโลก 

ก.  เอเชียใต้  
ข.  เอเชียกลาง   
ค.  เอเชียตะวันออก   
ง.  เอเชียตะวันตก 
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 6.  ยูเรเซีย หมายถึงพื้นที่เชื่อมต่อของทวีปใด 
 ก.  แอฟริกา – เอเชีย  
 ข.  ยุโรป – แอฟริกา 
 ค.  เอเชีย – ยุโรป 
 ง.  ออสเตรเลีย – เอเชีย 
 7.  ทุกข้อกล่าวถึงทวีปเอเชียได้ถูกต้องยกเว้นข้อใด 

ก.  มีเนื้อที่ครึ่งหน่ึงของพื้นที่โลก 
ข.  เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  
ค.  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร  
ง.  เป็นดินแดนต่อเน่ืองกับทวีปแอฟริกา 

8.  พรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างเอเชียกับยุโรป ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
 ก.  ทะเลแดง ทะเลด า เทือกเขาคอเคซัส 
 ข.  ทะเลสาบแคสเปี้ยน ทะเลขาว เทือกเขายูราล  
 ค.  ทะเลด า เทือกเขาคอเคซัส เทือกเขายูราล 
 ง.  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาคอเคซัส  
9.  บริเวณที่มีการต้ังถิ่นฐานหนาแน่นมากของทวีปเอเชียคือข้อใด  
 ก.  แหล่งแร่ธาตุและป่าไม้  
 ข.  บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา  
 ค.  บริเวณดินแดนในหมู่เกาะที่มีดินภูเขาไฟ  
 ง.  ที่ราบลุ่มและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า 
10.  เหตุใดเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าจึงเหมาะแก่การเพาะปลูก  

ก.  มีฝนตกชุกตลอดปี 
ข.  มีอากาศอบอุ่นเย็นสบาย 
ค.  มีดินตะกอนอุดมสมบูรณ์ 
ง.  เดินทางไปมาสะดวกสบาย 

11.  จุดรวมของเทือกเขาสูงทางตอนกลางของทวีปเอเชีย คือข้อใด  
 ก.  ปาร์มีนอต  
 ข.  ยูนนานนอต  
 ค.  ไซบีเรียนอต  
 ง.  อาร์มีเนียนนอต  
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12.  เขตหินเก่าซึ่งเป็นที่ราบขนาดใหญ่ของทวีปเอเชียได้แก่บริเวณใด  
ก.  ไซบีเรีย 
ข.  เทือกเขาหิมาลัย 
ค.  ที่ราบสูงเดคคาน 
ง.  หมู่เกาะอินโดนีเซีย 

13.  ที่ราบสูงใดมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก  
ก.  ที่ราบสูงทิเบต 
ข.  ที่ราบสูงยูนนาน 
ค.  ที่ราบสูงเดคคาน 
ง.  ที่ราบสูงตากลามากัน 

14.  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของอาณาเขตของทวีปเอเชียไม่ถูกต้อง  
ก.  ทิศเหนือ - จดมหาสมุทรอาร์กติก 
ข.  ทิศใต้ – จดมหาสมุทรแอตแลนติก 
ค.  ทิศตะวันออก - จดมหาสมุทรแปซิฟิก 
ง.  ทิศตะวันตก - จดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

15.  ข้อใดกล่าวถึงทวีปเอเชียได้ถูกต้อง  
ก.  ทวีปเอเชียมีพื้นที่มากกว่าทวีปใด ๆ 
ข.  ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่เกิดก่อนทวีปต่าง ๆในโลก 
ค.  ทวีปเอเชียมีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากทวีปอเมริกา  
ง.  ทิศตะวันออกของทวีปเอเชียติดต่อกับทะเลแดงและคลองสุเอช  

16.  ความกว้างของทวีปเอเชียนับจากประเทศใดไปยังประเทศใด  
ก.  ทิเบตถึงไซปรัส 
ข.  อิสราเอลถึงไต้หวัน 
ค.  ตุรกีถึงญี่ปุ่น 
ง.  อัฟกานิสถานถึงเกาหลีเหนือ 

17.  แม่น้ าในข้อใดที่เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมของเอเชียและของโลก  
 ก.  แม่น้ าหวางเหอ  

ข.  แม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส 
 ค.  แม่น้ าโขง  

ง.   แม่น้ าคงคา 
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18.  ข้อใดมิใช่คู่กัน 
ก.  ไทย – ที่ราบสูงโคราช  
ข.  เมียนมาร์ – ที่ราบสูงชาน  
ค.  กัมพูชา – ที่ราบสูงอันนัม  
ง.  มาเลเซีย – ที่ราบสูงคาเมรอน  

19.  แนวเทือกเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการวางตัวอย่างไร  
ก.  เป็นแนวเหนือใต้  
ข.  เป็นแนวทอดไปทุกทิศทาง  
ค.  เป็นแนวยาวขนานกับมหาสมุทรอินเดีย  
ง.  เป็นแนวตะวันตกไปตะวันออก 

20.  ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า เป็น “หลังคาโลก” ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาใด 
 ก.  ฮินดูกูช – สุไลมาน  
 ข.  หิมาลัย – คุณลุนซาน  
 ค.  อัลไต – เทียนซาน  
 ง.  คาราโคลัม – คินแกน  
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่  1 หาคู่ค า ครั้งท่ี 1  
เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 

จุดประสงค์  
 1.  เพื่อทราบพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมีต่อทวีปเอเชีย  

2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักจุดส าคัญต่าง  ๆ บนแผนที่ทวีปเอเชีย  
3.  เพื่อให้นักเรียนบอกถึงที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย  

 4.  เพื่อให้นักเรียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
 

 

ค าท่ีก าหนด คู่ที่หาได้ 

เอเชีย (Asia) 11.  ดินแดนแห่งดวงตะวันขึ้น 
จุดเหนือสุด 16.  แหลมชิลยูสกิน ในรัสเซีย 
จุดใต้สุด 1.    แหลมปิไอ ในมาเลเซีย 
จุดตะวันออกสุด 19.  แหลมเดจนอฟ ในรัสเซีย 
จุดตะวันตกสุด 8.    แหลมบาบา ทะเลอาหรับ 
แม่น้ าสายยาวที่สุด 3.    แม่น้ าแยงซี ในจีน 
แอ่งน้ าใหญ่ท่ีสุด 15.  แม่น้ าอ็อบ ในรัสเซีย 
ทะเลสาบใหญ่ท่ีสุด 18.  ทะเลสาปแคสเปียน 
ผิวน้ าต่ าที่สุด 14.  ทะเลเดดซี ในอิสราเอลและจอร์แดน 
ท่ีราบท่ีสูงท่ีสุด 20.  ที่ราบสูงทิเบต 
ปริมาณน้ าฝนสูงท่ีสุด 12.  รัฐอัสสัมอินเดีย 
เหวลึกที่สุดในโลก 6.    เหวทะเลมาเรียนา 
ฝนตกชุกที่สุด   7.  แคว้นอัสสัมของอินเดีย 
ภูมิภาคท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลก   17.  เอเชียตะวันออก 
ประเทศท่ีจับสัตว์น้ าได้มากที่สุดในโลก   9.  ญ่ีปุ่น 
อากาศหนาวเย็นท่ีสุด 10.  ตอนเหนือของไซบีเรีย    
อากาศร้อนและแห้งแล้งท่ีสุด   13.  ทะเลทรายที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้   
ผืนแผ่นดินต่ าท่ีสุด 5.  ทะเลสาบไบคาล ไซบีเรีย รัสเซีย 
เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด 4. เกาะบอร์เนียวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน 
ยอดเขาที่สูงท่ีสุด 2.  ยอดเขาเอเวอเรสต์ บนเทือกหิมาลัย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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เฉลยกิจกรรมที่  1  หาคู่ค า ครั้งท่ี 2  
เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 

จุดประสงค์  
 1.  เพื่อทราบพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนมีต่อทวีปเอเชีย  

2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักจุดส าคัญต่าง  ๆ บนแผนที่ทวีปเอเชีย  
3.  เพื่อให้นักเรียนบอกถึงที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย  

 4.  เพื่อให้นักเรียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
 

ค าท่ีก าหนด คู่ที่หาได้ 

เอเชีย (Asia) 3.    ทวีปแห่งความเป็นที่สุด 
อาซู (Asu) 1.    ภาษาอัสซีเรียน 
ประชากรมากที่สุด 19.  บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า 
ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ 2.    ทะเลทราย 
ทิศเหนือ 18.  มหาสมุทรอาร์กติก ทะเลคารา 
ทิศใต้ 20.  มหาสมุทรอินเดีย อ่าวเบงกอล 
ทิศตะวันตก 13.  ทะเลแดง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ทิศตะวันออก 8.    มหาสมุทรแปซิฟิค ทะเลเบริง 
เขตหินเก่า 14.  ที่ราบสูงเดคคานในอินเดีย 
เขตหินใหม่ 4.    เทือกเขาตุรกี ผ่านเอเชียใต้-ตะวันออก 
ท่ีราบต่ าทางเหนือ 9.    เขตสหภาพโซเวียต(เดิม)ในไซบีเรีย 
แองการาชีลด์ 11.  เขตโครงสร้างหินเก่า 
เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า   10.  ที่ราบลุ่มแม่น้ าฮวงโห แยงซีเกียง 
แม่น้ าไทกรีส - แม่น้ ายูเฟรตีส 16.  อยู่ในประเทศอิรัก 
แม่น้ านานาชาติ 5.    แม่น้ าโขง 
แม่น้ าแยงซีเกียง   17.  แม่น้ าสายยาวที่สุดของทวีปเอเชีย 
ไหลลงสู่อ่าวเบงกอล   7.    แม่น้ าพรหมบุตร 
หลังคาโลก” หรือ จุดรวมเทือกเขา 15.  ปามีร์ดุนยา 
ท่ีราบขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก 12.  ที่ราบสูงทิเบต 
ตุรกี  6.    ที่ราบสูงอนาโตเลีย 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมท่ี 1  เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย  

 
 
 

 
 

1.  ก 2.  ข 3.  ข 4.  ง 5.  ค 
6.  ค 7.  ง 8.  ค 9.  ง 10.  ค 

11.  ก 12.  ก 13.  ก 14.  ค 15.  ก 
16.  ค 17.  ข 18.  ค 19.  ก 20.  ข 
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ผังความคิดรวบยอดเร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาณาเขตของ
ทวีปเอเชีย 

 

ลักษณะภูมิ
ประเทศ 

  
แผนท่ีทวีปเอเชีย 

 ขนาด รูปร่าง 
ของทวีปเอเชีย 

 

ความหมายของ
เอเชีย  

ท่ีตั้งของทวีปเอเชีย 
 

ความเป็นท่ีสุด
ของทวีปเอเชีย 

 โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาของทวีป

เอเชีย 
 

 

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ
ทวีปเอเชีย  
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ภาพกิจกรรม 
 

 
                                              

ภาพท่ี  2  :  ชื่อภาพ  ช่วยกันท ากิจกรรมหาคู่ค า 
ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 

 

 
 

ภาพท่ี  3  :  ชื่อภาพ  ช่วยกันสรุปความคิดรวบยอดกิจกรรมหาคูค่ า 
ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 
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ภาพท่ี  4  :  ชื่อภาพ ผลงานการหาคู่ค า ครั้งที่ 1   

ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 
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ภาพท่ี  5  :  ชื่อภาพ ผลงานการหาคู่ค า ครั้งที่ 1(ต่อ)   

ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 
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ภาพท่ี  6  :  ชื่อภาพ  ผลงานการหาคู่ค า ครั้งที่ 2 

ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 
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ภาพท่ี  7  :  ชื่อภาพ  ผลงานการหาคู่ค า ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 
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ภาพท่ี  8  :  ชื่อภาพ  ผลงานความคิดรวบยอดเร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย  

ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 
 

 
 

ภาพท่ี 9  :  ชื่อภาพ  ผลงานความคิดรวบยอดเร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย  
ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 
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ภาพท่ี 10  :  ชื่อภาพ  ผลงานความคิดรวบยอดเร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย  
ท่ีมา  :  ภาพถ่าย.  2555 
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการ   
กิจกรรมที่ 1 หาคู่ค า เร่ือง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย  

กลุ่มที่.............. 
สมาชิก   1.......................................................เลขท่ี............... 

    2.......................................................เลขท่ี............... 
    3.......................................................เลขท่ี............... 
    4.......................................................เลขท่ี............... 
    5.......................................................เลขท่ี............... 
    6.......................................................เลขท่ี............... 

 
ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม และให้คะแนนลงในช่องที่ตรง

กับพฤติกรรมของนักเรียน(ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

กระบวน
การกลุ่ม 

4 

การคิด
วิเคราะห์ 

4 

ความ
ซื่อสัตย์

4 

มีวินัย 
 

4 

ตรงต่อ
เวลา  

4 

รวม 
 

20 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 
เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน  17 – 20  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  ระดับคุณภาพ   5 
คะแนน  13 – 16  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพดี   ระดับคุณภาพ   4 
คะแนน    9 – 12  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  ระดับคุณภาพ   3 
คะแนน      5 – 8  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ระดับคุณภาพ   2 
คะแนน      1 – 4  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพควรปรับปรุง  ระดับคุณภาพ   1 
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะกระบวนการ 
 

กระบวนการกลุ่ม 
 

ระดับคุณภาพ 
4  หมายถึง   มีการปรึกษากันก่อนท างาน มีการวางแผน สมาชิกในกลุ่มท าหน้าที่ทุกคน มีการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ขณะปฏิบัติมีการปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกัน ผลงานถูกต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
3  หมายถึง   มีการปรึกษากันก่อนท างาน มีการวางแผน สมาชิกในกลุ่มท าหน้าที่บาง  
คน มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนบ้าง ขณะปฏิบัติมีการปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกัน  
ผลงานถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
2  หมายถึง   ไม่มีการปรึกษากันก่อนท างาน ไม่มีการวางแผน สมาชิกในกลุ่มท าหน้าที่บางคน 
ไม่มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ขณะปฏิบัติมีการปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกันบ้าง ผลงาน
ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
1 หมายถึง   ไม่มีการปรึกษากันก่อนท างาน ไม่มีการวางแผน สมาชิกในกลุ่มท าหน้าท่ีบางคน 
ไม่มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ขณะปฏิบัติมีการปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกันบ้าง ผลงานไม่
ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 
การคิดวิเคราะห์ 

 
ระดับคุณภาพ 

4 หมายถึง   วิเคราะห์หรือแยกแยะประเด็นหรือเนื้อหาที่ศึกษาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีเหตุผล 
และหลกัฐานสนับสนุนมาก บอกความส าคัญของเน้ือหาได้ถูกต้องท้ังหมด 
3 หมายถึง   วิเคราะห์หรือแยกแยะประเด็นหรือเนื้อหาที่ศึกษาได้เป็นส่วนใหญ่ มีเหตุผล และ
หลักฐานสนับสนุนมาก บอกความส าคัญของเน้ือหาได้ถูกต้องมาก 
2 หมายถึง   วิเคราะห์หรือแยกแยะประเด็นหรือเนื้อหาที่ศึกษาได้ เป็นบางส่วน มีเหตุผล และ
หลักฐานสนับสนุนบ้าง  บอกความส าคัญของเน้ือหาได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
1  หมายถึง   วิเคราะห์หรือแยกแยะประเด็นหรือเนื้อหาที่ศึกษาได้น้อยมาก มีเหตุผล และ
หลักฐานสนับสนุนน้อยมาก บอกความส าคัญของเน้ือหาไม่ได้ 
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เกณฑ์การให้คะแนนด้านจิตพิสัย 

 
ความซื่อสัตย์ 

 
ระดับคุณภาพ 

4   หมายถึง   ท างานอย่างเต็มท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่แอบดูเฉลยก่อน ไม่คัดลอก 
งานกลุ่มอื่น   
3  หมายถึง   ท างานอย่างเต็มท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย   ไม่แอบดูเฉลยก่อน  คัดลอก 
งานกลุ่มอื่น   
2  หมายถึง   ท างานตามที่ได้รับมอบหมายบ้าง    แอบดูเฉลยก่อน  ไม่คัดลอกงาน 
กลุ่มอื่น   
1  หมายถึง   ท างานอย่างไม่ตั้งใจ    แอบดูเฉลย คัดลอกงานกลุ่มอื่น   

 
ความมีวินัย 

 
ระดับคุณภาพ 

4   หมายถึง   ศึกษาใบความรู้อย่างตั้งใจมาก จัดระเบียบเอกสารอย่างเรียบร้อย  ถูกต้องตรง
ตามชุด  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างรู้คุณค่ามาก   
3  หมายถึง   ศึกษาใบความรู้อย่างตั้งใจ จัดท าชิ้นงานอย่างตั้งใจ ไม่จัดระเบียบ 
เอกสารให้เรียบร้อย  ไม่ถูกต้องตรงตามชุดงาน   ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างรู้คุณค่า   
2  หมายถึง   ศึกษาใบความรู้อย่างตั้งใจบ้าง จัดท าชิ้นงานอย่างตั้งใจบ้าง ไม่ เก็บจัดระเบียบ
เอกสารให้เรียบร้อย  และเก็บไม่ถูกต้องตรงตามชุดงาน   ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างรู้คุณค่าบ้าง  
1  หมายถึง   ศึกษาใบความรู้อย่างไม่ตั้งใจ จัดท าชิ้นงานอย่างไม่ตั้งใจ ไม่เก็บจัดระเบียบ
เอกสารให้เรียบร้อย   และเก็บไม่ถูกต้องตรงตามชุดงาน   ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างไม่รู้คุณค่า   
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การตรงต่อเวลา 

 
ระดับคุณภาพ 

4   หมายถึง   ส่งงานก่อนเวลาที่ก าหนด ผลงานถูกต้องสมบูรณ์   
3 หมายถึง   ส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด ผลงานถูกต้องตามที่ก าหนด 
2  หมายถึง   ส่งงานช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ผลงานถูกต้องท้ังหมด 
1  หมายถึง   ส่งงานช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ผลงานไม่ถูกต้องบางส่วน 
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แบบประเมินความคิดรวบยอด  กลุ่มที่.............. 

รายวิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี...1.....ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2555     
ค าชี้แจง  ครูประเมินผังความคิดของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม และให้คะแนนลงในช่องที่

ตรงกับผลงานของนักเรียน(ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

ความถูกต้อง
สมบูรณ์ของ
เนื้อหา 

5 

ความคิด
ริเร่ิม

สร้างสรรค์ 
5 

ความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ 

5 

การ
น าเสนอ
ข้อมูล 

5 

รวม 
 
 

20 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 
เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน  17 – 20  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  ระดับคุณภาพ   5 
คะแนน  13 – 16  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพดี   ระดับคุณภาพ   4 
คะแนน    9 – 12  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  ระดับคุณภาพ   3 
คะแนน      5 – 8  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ระดับคุณภาพ   2 
คะแนน      1 – 4  หมายถึง อยู่ในระดับคุณภาพควรปรับปรุง  ระดับคุณภาพ   1 
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  เกณฑ์การประเมินความคิดรวบยอด 

 
ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 

 
ระดับคุณภาพ 

 5  หมายถึง   เนื้อหาที่แสดงถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ครอบคลุมความรู้เดิม และมี 
การเพิ่มเติมความรู้ใหม่  

 4  หมายถึง   เนื้อหาที่แสดงถูกต้อง  สมบูรณ์  ครอบคลุมความรู้เดิม 
 3  หมายถึง   เนื้อหาที่แสดงถูกต้อง  
 2  หมายถึง    เนื้อหาที่แสดงถูกต้องบางส่วน 
 1  หมายถึง    เนื้อหาท่ีแสดงไม่ถูกต้องเลย ต้องแก้ไขใหม่ 

 
 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

ระดับคุณภาพ 
 5  หมายถึง   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ดีเยี่ยม  คิดสร้างรูปแบบผลงานท่ีใหม่ 

เสมอ รูปแบบผลงานสวยงาม สมดุล 
 4  หมายถึง   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รูปแบบผลงานแปลกใหม่ สวยงาม 
 3  หมายถึง   มีความคิดสร้างสรรค์บ้าง แต่ยังไม่มีความแปลกใหม่ไปจากกลุ่มอื่น 
 2  หมายถึง   ผลงานเป็นแบบเรียบง่าย ไม่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ 
 1  หมายถึง   ผลงานเหมือนกลุ่มอื่น มีการคัดลอกงานจากกลุ่มอื่น 
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ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
ระดับคุณภาพ 

5  หมายถึง   ผลงานสะอาดมาก เรียบร้อยมาก  ชัดเจน อ่านง่าย  
4  หมายถึง   ผลงานสะอาด  เรียบร้อย  
3  หมายถึง   ผลงานสะอาดบ้าง เรียบร้อยบ้าง 
2  หมายถึง   ผลงานสะอาด แต่ไม่เรียบร้อย 
1  หมายถึง   ผลงานไม่สะอาด ไม่เรียบร้อยเลย 

 
 

การน าเสนอข้อมูล 
 

ระดับคุณภาพ 
5  หมายถึง   มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย มีการจัดการข้อมูลได้  
อย่างเป็นระเบียบ น าเสนอข้อมูลถูกต้อง พูดน าเสนออย่างมั่นใจ การน าเสนอน่าสนใจ ดึงดูดใจผู้ฟัง 
4  หมายถึง   มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย ไม่มีการจัดการข้อมูล  
ได้อย่างเป็นระเบียบ น าเสนอข้อมูลถูกต้อง พูดน าเสนออย่างมั่นใจ การน าเสนอน่าสนใจ ดึงดูดใจ
ผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่ 
3  หมายถึง   มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีไม่หลากหลาย มีการจัดการข้อมูล  
ได้อย่างเป็นระเบียบบ้าง น าเสนอข้อมูลถูกต้อง พูดน าเสนออย่างมั่นใจ การน าเสนอน่าสนใจ ดึงดูด
ใจผู้ฟังบ้าง 
2  หมายถึง   มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีไม่หลากหลาย ไม่มีการจัดการ  
ข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ น าเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง พูดน าเสนออย่างไม่มั่นใจ การน าเสนอน่าสนใจ 
ดึงดูดใจผู้ฟังบ้าง 
1  หมายถึง   ไม่มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย ไม่มีการจัดการ  
ข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ น าเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง พูดน าเสนออย่างไม่มั่นใจ การน าเสนอไม่
น่าสนใจ ไม่ดึงดูดใจผู้ฟัง 
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