
 

  

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 

รหัสวิชา ส21103             เวลา 1 ชั่วโมง 
 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน       
มาตรฐานที่ ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
ส 5.2 ม.1/2  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม ที่ส่งผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจและสังคม ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

สาระส าคัญ 
 ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้า และประชากร
ของทวีปเอเชีย การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปเอเชียนั้นเกิดจากมนุษย์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปเอเชียได้ 
2. ระบุปัจจัยทางกายภาพและสังคมท่ีมีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้า และ 

ประชากรในทวีปเอเชียได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทวีปเอเชีย 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีป

เอเชีย รหัสวิชา ส21103 

เวลา 1 ชั่วโมง 



 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูน าภาพสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม มา 

ให้นักเรียนดู 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าให้ 

นักเรียนเลือกไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาพดังกล่าว นักเรียนจะ
เลือกไปตั้งถิ่นฐานบริเวณใด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล 

3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า สภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติและสังคมมีผลต่อการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ 

ขั้นสอน 
4.  นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย จากหนังสือเรียน 
ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้  

 1)  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อน
ไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้า และประชากรของทวีป
เอเชีย  

2)  สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปเอเชีย 
5. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามา

ร่วมกันอภิปรายและสรุปประเด็นส าคัญ 
6. สมาชิ ก ในแต่ละกลุ่ ม ร่วมกันท าใบ งานที่  1 เรื่อ ง 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย เสร็จ
แล้วตรวจสอบความถูกต้อง 

ขั้นสรปุ 
7. นักเรียนแต่ละคนสรุปสาระส าคัญจากการศึกษา 

เกี่ยวกับ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีป
เอเชีย 

ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร    
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
ทักษะการเรียนรู้ 9 ในศตวรรษที ่21 
 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้/ปัญหา 
 การสื่อสารและความร่วมมือ  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 ทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์
 ซ่ือสัตย์สุจริต  
 มีวินัย 
 ใฝ่เรียนรู ้
 อยู่อย่างพอเพยีง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 

 
 

 
 
 



 

สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการสอน 

 1. หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.1 

 2. ใบงานที ่1 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 

แหล่งเรียนรู ้
-  

การวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 1 ใบงานที่ 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 



 

 

บัตรภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ราบลุ่มแม่น้ า 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพภูเขา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพทะเลทราย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพป่าดงดิบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพป่าโปร่ง 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพชายทะเล 
 

 

 



 

ใบงานที่ 1 ปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบค าถาม 
ภาพชุดที่ 1 

 

 

 

 

 

ค าถาม 

 1. ท าไมประชากรจึงตั้งถิ่นฐานกันอย่างหนาแน่น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

2.ภาพนี้แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 3. ลักษณะสภาพแวดล้อมในภาพนี้น่าจะพบในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

  



 

ภาพชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

ค าถาม 

 1. ท าไมบริเวณนี้จึงไม่มีประชากรตั้งถิ่นฐาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 2. ภาพนี้แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 3. ลักษณะสภาพแวดล้อมในภาพนี้น่าจะพบในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  



 

ภาพชุดที่ 3 

 

 

 

 

ค าถาม 

 1. ท าไมประชากรจึงอยู่กันอย่างหนาแน่นในภาพดังกล่าว 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 2. ภาพชุดนี้แสดงถึงความสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการเลื่อนไหลของ

ประชากรอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 3. ภาพชุดนี้แสดงถึงสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

  



 

เฉลย ใบงานที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบค าถาม 

ภาพชุดที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม 

 1. ท าไมประชากรจึงตั้งถิ่นฐานกันอย่างหนาแน่น 

  เพราะเป็นทีร่าบลุม่มีแหล่งน้ า มีดนิอุดมสมบรูณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ เป็นอาหาร 

และท ารายได้ให้แก่ประชากร 

 2. ภาพนี้แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

  แสดงถึงปัจจัยทางกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์ทีเ่หมาะสม เช่น ท าเลทีต่ั้ง ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ท าให้

มนุษย์พากันไปตั้งถิ่นฐาน เพราะมคีวามเหมาะสมกับสภาพการด ารงชีวิต 

 3. ลักษณะสภาพแวดล้อมในภาพนี้น่าจะพบในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก 

 

 

  



 

ภาพชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม 

 1. ท าไมบริเวณนี้จึงไม่มีประชากรตั้งถิ่นฐาน 

  เพราะสภาพภมูิประเทศเป็นทะเลทรายแห้งแล้ง ไมเ่หมาะสมกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

 2. ภาพนี้แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

  ปัจจัยทางกายภาพ และสภาพภูมปิระเทศท่ีไม่เหมาะสม แห้งแล้ง ท าให้มนุษย์ไมไ่ปตั้งถ่ินฐาน 

 3. ลักษณะสภาพแวดล้อมในภาพนี้น่าจะพบในภูมิภาคใดของทวีปเอเชีย 

  เอเชียตะวันตกเฉียงใต ้

 

 

  



 

ภาพชุดที่ 3 

 

 

 

 

 

ค าถาม 

 1. ท าไมประชากรจึงอยู่กันอย่างหนาแน่นในภาพดังกล่าว 

         เพราะเป็นย่านธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ท าให้คนไปรวมตัวกันเพื่อ

ท างานในโรงงาน 

 2. ภาพชุดนี้แสดงถึงความสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการเลื่อนไหลของ

ประชากรอย่างไร 

         การที่ประชากรสามารถเคลื่อนจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึง่นั้น แสดงถึงสภาพสังคมทีเ่ปิดกว้างให้อิสรเสรีในการ

ประกอบอาชีพ และความเท่าเทียมกันในสังคม หรือสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง หรือการพัฒนาอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี 

 3. ภาพชุดนี้แสดงถึงสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอย่างไร 

            สภาพสังคมของกลุ่มสมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยู่ในบริเวณต่างๆ ของภาพนี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กลายเป็น 
  



 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 ความถูกต้องของเนื้อหา   

2 ความคิดสร้างสรรค์   

3 วิธีการน าเสนอผลงาน   

4 การน าไปใช้ประโยชน์   

5 การตรงต่อเวลา   

6 มารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย   

รวม  
      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้
ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบประเมินพฤติกรรม การท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น   

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด   
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน พฤติกรรมการเรียนที่ปรากฏ 

มี ไม่มี 

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับ ฟังคนอื่น   

3 การท างาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ผลงานกลุ่ม   

6 ใฝ่เรียนรู้มีการสืบค้นเทคโนโลยี   

รวม   
      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้
ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

 

ชื่อ................................................นามสกุล.................................................ชั้น............. ..เลขท่ี............... 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร   
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

  

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
1.4  เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

  

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

  

สรุปผลการประเมิน   
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์   
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้   
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม   

สรุปผลการประเมิน   
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้   
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา   
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม   
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

  

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย   

 สรุปผลการประเมิน   
   
 
 
 

แบบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(กลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้) 

 

 



 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มี ไม่มี 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย   
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้   
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม   
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

  

สรุปผลการประเมิน   
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย   
5.2  มีทักษะกระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยี   
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง    
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี   

สรุปผลการประเมิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 100-80 ดีมาก 
ร้อยละ 79-70 ด ี
ร้อยละ 69-60 พอใช้ 
ร้อยละ 59-50 ปรับปรุง 

 



 

แบบบันทึกหลังแผนการสอน 
 

 

 
 ด้านความรู้ 
      
      

 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      

 ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

 แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 
  



 

 
ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อเสนอแนะ     
       
       
       

   ลงชื่อ   
   ( )       
   ต าแหน่ง      
 

ผู้บริหารลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


