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กรอบในการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล
เทียบเท่านานาชาติ

เชื่อมโยงองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน

จัดลำาดับความยากง่ายของ
เนื้อหาในแต่ละระดับชั้น
ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

ปรับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน

ลดความซ้ำาซ้อนของเนื้อหา
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้

มาตรฐานสากลแห่งศตวรรษที่ 21

ภูมิศาส
ตร์

มีใบงาน ชิ้นงาน

ทุกตัวชี้วัด
และประเมิน Rubrics

ครบทัง้แผนรายหนว่ย

และรายชั่วโมงแท้

สร้างห้องเรียนคุณภาพ เพิ่มศักยภาพผู้เรียน

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้ 100%

แผนกา
รจัดกา

รเรียนร
ู้

เฉลย
ทุกหน่วย

พร้อม

และ Portfolio
ส่งเสริมการทำาโครงงาน

Active Learning

มี



	 	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี้วัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้	

คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และสาระภูมิศาสตร์	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม		

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	เพื่อให้สอดคล้องกับ	

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	สภาพแวดล้อม	 และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถ	

ในการแข่งขันของประเทศ	 โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ	และมาตรฐานระดับสากล	

สอดคล้องกับประเทศไทย	4.0	และโลกในศตวรรษที่	21	โดยจัดท�าขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา	

ขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู	้

ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในกลุ่มสาระ	

การเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดท�าสื่อ	

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัด	

การเรียนรู้		จึงได้จัดท�าเอกสารประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	(ฉบับปรับปรุง		

พ.ศ.	2560)	เพื่อน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม	่ให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน	เข้าใจง่าย

	 	 สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ	(พว.)	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	เอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษา	

ที่จะใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง		

	 	 	 	 	 	 	 	

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

คํานํา�
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระภูมิศาสตร์

ความรู้ ความสามารถ

กระบวนการ ทักษะ

  ลักษณะทางกายภาพของโลก
  การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  กระบวนการทางภูมิศาสตร์
  การใช้ภูมิสารสนเทศ
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

   ทางกายภาพ

   การตั้งคำาถามเชิงภูมิศาสตร์
   การรวบรวมข้อมูล
   การจัดการข้อมูล
   การวิเคราะห์ข้อมูล
   การสรุปเพื่อตอบคำาถาม

   การสังเกต
   การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์
   การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
   การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์
   การคิดแบบองค์รวม
   การใช้เทคโนโลยี
   การใช้สถิติพื้นฐาน

   ความเข้าใจระบบธรรมชาติ
    และมนุษย์
   การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์
   การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

คณุลกัษณ
ะอันพึงประสงค์

สม
รร

ถน
ะส

ำาคั
ญ

Geo-literacyกร
ะบ
วน
กา
รท
าง
ภูม

ิศา
สต

ร์ ความสามารถทางภูมิศาสตร์

ทักษะทางภูมิศาสตร์
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง	และการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน	ส	5.1	 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน	ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

	 	 	 ในการค้นหา	วิเคราะห์	และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร	์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
Geo-Literacy

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ

ม.1 1.	 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ

ของทวปีเอเชยี	ทวปีออสเตรเลยี	

และโอเชยีเนยี	โดยใช้เครือ่งมอื

ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

•	 ที่ตั้ง	 ขนาด	และอาณาเขตของ	

ทวีปเอเชีย	 ทวีปออสเตรเลีย		

และโอเชียเนีย

•	 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์	

เช่น	 แผนที่	 รูปถ่ายทางอากาศ		

ภาพจากดาวเทยีมในการสบืค้น

ลั กษณะทางก ายภาพของ	

ทวีปเอเชีย	 ทวีปออสเตรเลีย	

และโอเชียเนีย

การให้เหตุผล

ทางภูมิศาสตร์

1.	 การตั้งค�าถาม	

	 เชิงภูมิศาสตร์

2.	 การรวบรวม

ข้อมูล

3.	 การจัดการข้อมูล

4.	 การวิเคราะห์

ข้อมูล

5.	 การสรุปเพื่อ

					ตอบค�าถาม

1.	 การสังเกต

2.	 การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

3.	 การคิดเชิงพื้นที่

4.	 การคดิแบบองค์รวม

5.	 การใช้เทคโนโลยี

2.	 อธบิายพกิดัภมูศิาสตร์	(ละตจิดู	

และลองจิจูด)	 เส้นแบ่งเวลา	

และเปรียบเทียบวัน	 เวลาของ

โลก

•	 พิกัดภูมิศาสตร์	 (ละติจูด	 และ

ลองจิจูด)

•	 เส้นแบ่งเวลา

•	 การเปรียบเทียบวัน	เวลา

					ของโลก

1.	 ความเข ้ า ใจ

ระบบธรรมชาติ

และมนุษย์

2.	 การให้เหตุผล

	 ทางภมูศิาสตร์

1.	 การสังเกต

2.	 การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

3.	 การใช้เทคนิคและ

เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์

4.	 การคดิแบบองค์รวม

5.	 การใช้เทคโนโลยี

3.	 วเิคราะห์สาเหตกุารเกดิภยัพบิตัิ

	 และผลกระทบในทวีปเอเชีย	

ทวปีออสเตรเลยี	และโอเชยีเนยี

•	 สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ	

ผลกระทบในทวีปเอเชีย

					ทวีปออสเตรเลีย	และโอเชียเนีย

1.	 ความเข ้ า ใจ

ระบบธรรมชาติ

และมนุษย์

2.	 การให้เหตุผล

	 ทางภมูศิาสตร์

3.	 การตัดสินใจ

	 อย่างเป็นระบบ

1.	 การตั้งค�าถาม

	 เชิงภูมิศาสตร์

2.	 การรวบรวม

ข้อมูล

3.	 การจัดการข้อมูล

4.	 การวิเคราะห์

ข้อมูล

5.	 การสรุปเพื่อ

	 ตอบค�าถาม

1.	 การแปลความ

ข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

2.	 การคิดเชิงพื้นที่
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
Geo-Literacy

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ

ม.1 1.	 ส�ารวจและระบุท�าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สั งคมในทวีป เอ เชี ย 	 ทวีป
ออสเตรเลีย	และโอเชียเนีย

•	 ท� า เลที่ตั้ งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม	เช่น	พื้นที่
เ พ า ะ ปลู ก แ ล ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว 	์	
แหล่งประมง	 การกระจายของ
ภาษาและศาสนาในทวีปเอเชีย	
ทวปีออสเตรเลยี	และโอเชยีเนยี

1.	 ความเข ้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์

2.	 การให้เหตุผล
	 ทางภมูศิาสตร์

1.	 การตั้งค�าถาม	
	 เชิงภูมิศาสตร์
2.	 การรวบรวม
	 ข้อมูล
3.	 การจัดการข้อมูล
4.	 การวิเคราะห์
ข้อมูล

5.	 การสรุปเพื่อ
	 ตอบค�าถาม

1.	 การสังเกต
2.	 การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

3.	 การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

4.	 การใช้เทคโนโลยี

2.	 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจยัทางสงัคมทีส่่งผลต่อ
ท�า เลที่ตั้ งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย	 ทวีปออสเตรเลีย	 และ	
โอเชียเนีย

•	 ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสั งคมที่ ส ่ งผลต ่ อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร ้างทาง
ประชากร	สิง่แวดล้อม	เศรษฐกจิ	
สังคมและวัฒนธรรมในทวีป
เอเชีย	 ทวีปออสเตรเลียและ	
โอเชียเนีย

1.	 ความเข ้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์

2.	 การให้เหตุผล
	 ทางภมูศิาสตร์
3.	 การตัดสินใจ
	 อย่างเป็นระบบ

1.	 การสังเกต
2.	 การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

3.	 การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

4.	 การคดิแบบองค์รวม
5.	 การคิดเชิงพื้นที่

3.	 สืบค้น	อภิปรายประเด็นปัญหา
จ า กปฏิ สั ม พั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง	
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย	
ทวปีออสเตรเลยี	และโอเชยีเนยี

•	 ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ร ะห ว ่ า ง สิ่ ง แ วดล ้ อมท า ง
กายภาพกับมนุษย์ที่ เกิดขึ้น	
ในทวีปเอเชีย	ทวีปออสเตรเลีย	
และโอเชียเนีย

1.	 ความเข ้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์

2.	 การให้เหตุผล
	 ทางภมูศิาสตร์
3.	 การตัดสินใจ
	 อย่างเป็นระบบ

1.	 การตั้งค�าถาม
	 เชิงภูมิศาสตร์
2.	 การรวบรวม
ข้อมูล

3.	 การจัดการข้อมูล
4.	 การวิเคราะห์
ข้อมูล

5.	 การสรุปเพื่อ
	 ตอบค�าถาม

1.	 การสังเกต
2.	 การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

3.	 การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

4.	 การคดิแบบองค์รวม
5.	 การคิดเชิงพื้นที่
6.	 การใช้เทคโนโลยี

4.	 วิเคราะห์แนวทางการจัดการ	
ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปเอเชีย	 ทวีปออสเตรเลีย	
และโอเชียเนียที่ยั่งยืน

•	 แนวทางการจัดการภัยพิบัติ	
และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล ้อมในทวีป เอ เชีย		
ทวปีออสเตรเลยี	และโอเชยีเนยี
ที่ยั่งยืน

1.	 ความเข ้ า ใจ
ระบบธรรมชาติ
และมนุษย์

2.	 การให้เหตุผล
	 ทางภมูศิาสตร์
3.	 การตัดสินใจ
	 อย่างเป็นระบบ

1.	 การแปลความ
ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์

2.	 การคดิแบบองค์รวม
3.	 การคิดเชิงพื้นที่
4.	 การใช้เทคโนโลยี
5.	 การใช้สถิติพื้นฐาน

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน	ส	5.2	 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด�าเนินชีวิต	มีจิตส�านึกและ	

	 	 	 มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 สาระภูมิศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	 และวัฒนธรรม		
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ของส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
กระทรวงศึกษาธิการ
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ส 211  ภูมิศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

คำาอธิบายรายวิชา

	 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย	ทวีปออสเตรเลีย	และโอเชียเนีย	 โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น

ข้อมูล	อธิบายพิกัดภูมิศาสตร	์(ละติจูด	ลองจิจูด)	เส้นแบ่งเวลา	และเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก	วิเคราะห์สาเหตุการเกิด

ภยัพบิตัแิละผลกระทบในทวปีเอเชยี	ทวปีออสเตรเลยี	และโอเชยีเนยี	ส�ารวจและระบทุ�าเลทีต่ัง้ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ	

และสงัคมในทวปีเอเชยี	ทวปีออสเตรเลยี	และโอเชยีเนยี	วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสงัคมทีส่่งผลต่อท�าเล

ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย	ทวีปออสเตรเลีย	และโอเชียเนีย	สืบค้น	อภิปรายประเด็นปัญหา

จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย	ทวีปออสเตรเลีย	 และโอเชียเนีย	 และ

วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร	 และสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย	 ทวีปออสเตรเลีย	 และ	

โอเชียเนียที่ยั่งยืน

	 โดยใช้วิธีการสังเกต	 ตอบค�าถามเชิงวิเคราะห์	 เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างกระบวนการใหม่	 และ	

ใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด

	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้าง	

วิถีการด�าเนินชีวิต	 เพื่อให้รู้เท่าทัน	ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ	

ความสามารถทางภูมิศาสตร์	 และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย		

อันจะน�าไปสู่การปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต

รหัสตัวชี้วัด

ส	5.1	ม.1/1,	ม.1/2,	ม.1/3	

ส	5.2	ม.1/1,	ม.1/2,	ม.1/3,	ม.1/4

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม : ภูมิศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

ลำาดบั
ที่

ชือ่หน่วยการเรยีนรู้
มาตรฐานการเรยีนรู้

และตวัชีว้ดั
สาระการเรยีนรู้

เวลาเรยีน 
(ชัว่โมง)

1 พิกัดภูมิศาสตร	์และ

เวลาของโลก

ส	5.1	ม.1/2 1.	 พิกัดภูมิศาสตร์

2.	 เวลากับพิกัดภูมิศาสตร์

5

2 ทวีปเอเชีย ส	5.1	ม.1/1

ส	5.2	ม.1/1

ส	5.2	ม.1/2

1.	 ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย

2.	 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย

3.	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.	 ลักษณะทางประชากร	เศรษฐกิจ	สังคม

					และวัฒนธรรม

5.	 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายตัว	

ของประชากรในทวีปเอเชีย

6.	 ท�าเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	

ที่ส�าคัญของทวีปเอเชีย

10

3 ทวีปออสเตรเลีย	

และโอเชียเนีย

ส	5.1	ม.1/1

ส	5.2	ม.1/1

ส	5.2	ม.1/2

1.	 ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย

2.	 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย

3.	 ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม

4.	 ลักษณะทางประชากร	เศรษฐกิจ	สังคม	

และวัฒนธรรม

5.	 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจาย

ของประชากรในทวีปออสเตรเลียและ	

โอเชียเนีย

6.	 ท�าเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

ส�าคัญของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

10
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	 ค�าอธิบายรายวิชา	และโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน	ที่น�าเสนอในเอกสารชุดนี้ยกตัวอย่างเฉพาะสาระภูมิศาสตร	์ซึ่งรวมอยู่ใน	5	สาระ	

เวลาเรียน	160	ชั่วโมง	จ�านวน	4	หน่วยกิต

ลำาดบั
ที่

ชือ่หน่วยการเรยีนรู้
มาตรฐานการเรยีนรู้

และตวัชีว้ดั
สาระการเรยีนรู้

เวลาเรยีน 
(ชัว่โมง)

4 ภัยพิบัติและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ส	5.1	ม.1/3

ส	5.2	ม.1/3

ส	5.2	ม.1/4

1.	 ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ

2.	 ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ	

สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย	 และแนวทาง	

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

3.	 ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ	

สิ่งแวดล้อมในทวีปออสเตรเลีย	 และ	

โอ เชี ย เนี ยและแนวทางการจั ดการ

ทรัพยากร	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

อย่างยั่งยืน

5

รวม 30
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา สุประดิษฐ ณ อยุธยา
ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา
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อาจารย์นราธร สายเส็ง
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	 •	 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์	(ละติจูด	และลองจิจูด)	เส้นแบ่งเวลา	และเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก

	 	 (ส	๕.๑	ม.๑/๒)

	 	 พิกัดภูมิศาสตร์เป็นระบบบอกตำาแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆ	บนพื้นโลก	โดยอ้างอิงตำาแหน่ง

	 เป็นละติจูดและลองจิิจูด	โดยมีค่าตำาแหน่งตามละติจูดและลองจิจูดที่ตัดกันเป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์

	 	 การแบ่งเขตวันและเวลาของประเทศต่างๆ	ต้องอาศัยเส้นลองจิิจูดคำานวณวันและเวลา	โดย		

	 กำาหนดให้เส้นเมริเดียน	๐	องศา	เป็นเส้นแบ่งเวลามาตรฐาน	เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง	๑	รอบ		

	 ใช้เวลา	๒๔	ชั่วโมง	หรือ	๓๖๐	องศา	ดังนั้น	ทุกๆ	๑๕	องศาลองจิจูดจะเท่ากับ	๑	ชั่วโมง	โดยโลก	

	 หมุนจากตะวันตกไปตะวันออก	ดังนั้น	ลองจิจูดตะวันออกจะเป็นเวลาเร็วกว่าลองจิจูดตะวันตก

พิกัดภูมิศาสตร์
และเวลาของโลก๑

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

แผนผังสาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสำาคัญ

พิกัดภูมิศาสตร์
และเวลาของโลก

พิกัดภูมิศาสตร์

เวลากับพิกัด
ภูมิศาสตร์

ผังสาระการเรียนรู้

การเขา้ใจระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์

ละติจูด

ลองจิจูด

เวลามาตรฐาน

ความสำาคัญของ
การเรยีนรูพ้กิดัภมูศิาสตร์

เส้นวันที่สากล

เวลาทอ้งถิน่

การเปรียบเทียบ
วัน	เวลาของโลก
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ขั้วโลกเหนือ

ขั้วโลกใต้

ลองจิิจูด

ละติจูด

ระยะทางที่วัดเป็นมุมไปทางตะวันออกและตะวันตกของ

เมริเดียนแรก	ซึ่งกำาหนดเป็นเส้นสมมุติลากจากขั้วโลกเหนือ

ไปขั้วโลกใต้	เส้นเมริเดียนเป็นเส้นที่ ใช้กำาหนดเวลาบนโลก

ระยะทางที่วัดเป็นมุมไปทางเหนือและทางใต้โดยถือเอา

เส้นศูนย์สูตรเป็นจุดเริ่มต้น	ที่ละติจูด	๐		องศา	เส้นขนาน

ละติจูดเป็นเส้นที่ใช้แบ่งเขตอากาศของโลก

พิกัดภูมิศาสตร์
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ขั้วโลกใต้ 90 องศาใต้ เส้นศูนย์สูตร 0 ํ
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พิกัดภูมิศาสตร์

 พิกัดภูมิศาสตร์ (geographic coordinate) เป็นระบบบอกตําแหน่งบนพื้นโลก โดยอ้างอิง

ตําแหน่งเป็นละติจูดและลองจิจูดที่ตัดกันเป็นหลักในการบอกตําแหน่ง บอกจุด โดยมีค่าของตําแหน่ง

ตามละติจูดและลองจิจูดที่ตัดกันนั้นเป็นค่าตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น กรุงเทพมหานครอยู่ที่พิกัด

ละติจูด ๑๓ องศา ๔๐  พิลิปดา เหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓๕ พิลิปดา ตะวันออก

๑.	 การเข้าใจระบบพิกัดภูมิศาสตร์

 พิกัดภูมิศาสตร์ เกิดจากการใช้จุดตัดกันของเส้นโครง ๒ ชุด ชุดหนึ่ งอยู่ ในแนวนอน  

เรียกว่า ละติจูด อีกชุดหนึ่งอยู่ในแนวตั้ง เรียกว่า ลองจิจูด

  ๑.๑	 ละติจูด	(latitude)	

ละติจูด คือ ระยะทางที่วัดเป็นมุมไปทางเหนือและ

ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร ระยะเชิงมุมที่วัดไปทาง

เหนอืถงึขัว้โลกเหนอืได ้๙๐  องศา จะไดร้ะยะละตจิดู 

๙๐ แนว วัดไปทางขั้วโลกใต้ได้ ๙๐ องศา จะได้ระยะ

ละติจูด ๙๐ แนว เช่นกัน
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   เส้นแนวนอนที่ขนานไปกับเส้นศูนย์สูตร และ

อยู่บนละติจูด  ๑๕  องศา  เรียกเส้นขนานที่  ๑๕  องศา 

ตั้งอยู่บนละติจูด ๓๐ องศา เรียกเส้นขนานที่ ๓๐ องศา

   เส้นขนานละติจูดที่สําคัญ มี ๕ เส้น ประกอบด้วย

   ๑. เส้นศูนย์สูตร (Equator) คือ เส้นที่แบ่งโลกออกเป็น ๒ ซีก คือ ซีกโลกเหนือ

และซีกโลกใต้ ระนาบของเส้นศูนย์สูตรตั้งฉากกับแกนของโลก ซึ่งมีค่าละติจูด ๐ องศา เส้นศูนย์สูตร 

เป็นเส้นที่ลากผ่านบริเวณกึ่งกลางของโลก มีความยาวมากที่สุดในโลก ประมาณ ๔๐,๐๗๕ กิโลเมตร

   ๒. เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) คือ เส้นขนานที่ ๒๓.๕ องศาเหนือ 

เป็นเส้นเหนือสุดที่ดวงอาทิตย์ทํามุมตั้งฉากกับพื้นโลกในซีกโลกเหนือ ประมาณวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน

ของทุกปี

เส้นขนานละติจูด มีทั้งหมด ๑๘๐ เส้น แต่ละเส้นห่างกัน ๑ องศา

ดังนั้น เส้นขนานกับละติจูดจึงเป็นแนวเดียวกัน

   ใน ๑ องศา แบ่งเป็น ๖๐ ลิปดา

   ใน ๑ ลิปดา แบ่งเป็น ๖๐ พิลิปดา

   การเรียกชื่อละติจูดอ้างอิงตําแหน่ง

ต่าง ๆ  นอกจากกําหนดเรียกตัวเลขเป็นองศา ลิปดา 

พิลิปดาแล้ว ต้องบอกเหนือหรือใต้ด้วยเสมอ เช่น 

ละติจูด ๑๐ องศา ๓๐ ลิปดา ๔๐ พิลิปดา เหนือ 

ละติจูด ๒๐ องศา ๓๕ ลิปดา ๓๕ พิลิปดา ใต้

   ๓. เส้นทรอปิกออฟ- 

แคปริคอร์น (Tropic of Capricorn) 

คือ เส้นขนานที่ ๒๓.๕ องศาใต้ เป็น 

เส้นใต้สุดที่ดวงอาทิตย์ทํามุมตั้งฉาก 

กับพื้นโลกในซีกโลกใต้ ประมาณวันที่ 

๒๑-๒๒ ธันวาคมของทุกปี
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   การวัดเชิงมุมวัดไปทางตะวันออก ๑๘๐ องศา วัดไปทางตะวันตก ๑๘๐ องศา 

เส้น ๑๘๐ องศา จะทับกันและอยู่ตรงข้ามกับเมริเดียน ๐ องศา

   ใน ๑ องศา แบ่งเป็น ๖๐ ลิปดา

   ใน ๑ ลิปดา แบ่งเป็น ๖๐ พิลิปดา

   ดังนั้น การเรียกชื่อลองจิจูดอ้างอิงตําแหน่งต่าง ๆ นอกจากกําหนดเรียกตัวเลขเป็น 

องศา ลิปดา พิลิปดาแล้ว ต้องบอกตะวันออกหรือตะวันตกด้วยเสมอ เช่น ลองจิจูด ๙๐  องศา ๓๐ ลิปดา 

๔๐ พิลิปดา ตะวันออก ลองจิจูด ๓๐ องศา ๕๐ ลิปดา ๓๐ พิลิปดา ตะวันตก 

  ๑.๒	ลองจิจูด	(longitude) 

ลองจิจูด คือ ระยะทางที่วัดเป็นมุมไปทางตะวันออก

และตะวันตกของเมริเดียนแรก (prime meridian)  

ซึ่งกําหนดเป็นเส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือ 

ไปขั้วโลกใต้  ผ่านหอดูดาวกรีนิช เมืองกรีนิช  

ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นลองจิจูด ๐ องศา  

เป็นแนวแบ่งโลกออกเป็น ๒ ซีก คือ ซีกโลกตะวันตก 

และซีกโลกตะวันออก เส้นเมริเดียนทั้งหลายอยู่บน

แนวของลองจิจูด มีระยะเป็นองศาเช่นกัน

   ๔. เส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) คือ เส้นขนานที่ ๖๖.๕ องศาเหนือ เส้นขนาน

เส้นนี้เป็นเส้นขนานที่เมื่อซีกโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ ๒๑ ธันวาคมของทุกปี 

จะเป็นเส้นขนานสุดท้ายที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์

   ๕. เส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิล (Antarctic Circle) คือ เส้นขนานที่ ๖๖.๕ องศาใต้ 

เสน้ขนานเสน้นีเ้ปน็เสน้ขนานทีเ่มือ่ซกีโลกใตเ้อยีงออกจากดวงอาทติยม์ากทีส่ดุในวนัที ่๒๑-๒๒ มถินุายน 

ของทุกปี จะเป็นเส้นขนานสุดท้ายที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์

เส้นขนานละติจูดเป็นเส้นที่มีความสําคัญในการแบ่งเขตอากาศของโลก
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เส้นเมริเดียน มีทั้งหมด ๓๖๐ เส้น แต่ละเส้นห่างกัน ๑ องศา

เส้นนี้จะเป็นเส้นเริ่มต้นและสิ้นสุดของวันบนโลก โดยลักษณะของเส้นวันที่สากลนี้เป็นเส้นที่สมมุติขึ้น

โดยไม่เป็นเส้นตรงเหมือนกับเส้นเมริเดียนอื่น ๆ แต่จะเป็นเส้นที่วกไปตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทร

แปซิฟิก เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการกําหนดวันของประเทศที่ครอบครองดินแดนเกาะต่าง ๆ ที่ 

เส้นเมริเดียนเส้นนี้ลากผ่าน

วิธีเขียนพิกัดภูมิศาสตร์

ใช้เครื่องหมาย  ํ แทน องศา    แทน  ลิปดา     แทน พิลิปดา

ตัวอย่างเช่น

๑๐ ํ๓๐   ๔๐   เหนือ  = ๑๐ องศา ๓๐ ลิปดา ๔๐ พิลิปดา เหนือ 

๒๐ํ ๓๕  ๓๕  ใต้   = ๒๐ องศา ๓๕ ลิปดา ๓๕ พิลิปดา ใต้

๙๐ํ ๓๐  ๔๐   ตะวันออก = ๙๐ องศา ๓๐ ลิปดา ๔๐ พิลิปดา ตะวันออก

๓๐ํ ๕๐  ๓๐  ตะวันตก = ๓๐ องศา ๕๐ ลิปดา ๓๐ พิลิปดา ตะวันตก

   เส้นเมริเดียนที่สําคัญ 

มี ๒ เส้น ประกอบด้วย

   ๑. เสน้เมรเิดยีนแรก คอื 

เส้นเมริเดียนที่ ๐ องศา ใช้กําหนดเวลา

มาตรฐานสากล เส้นเมริ เดียนแรกนี้  

เป็นเส้นที่แบ่งโลกออกเป็น ๒ ฝั่ง คือ  

ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยฝั่งที่ 

เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนเส้นนี้ คือ ซีกโลก

ฝั่งตะวันออก และฝั่งที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้น

หลังจากเส้นนี้ คือ ซีกโลกฝั่งตะวันตก

   ๒. เ ส้ น วั น ที่ ส า ก ล 

(International Date Line) หรือเส้น

เขตวัน คือ เส้นเมริเดียนที่ ๑๘๐ องศา 

มีหน้าที่ในการแบ่งวันของโลก กล่าวคือ 

เส้นเมริเดียนเป็นเส้นที่มีความสําคัญในการกําหนดเวลาบนโลก
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 การที่พื้นผิวของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันตลอดเวลา ๑ ปี เกิดจากสาเหตุสําคัญ 

๒ ประการ คือ

 ๑. แกนของโลกทํามุมเอียงจากระนาบของดวงอาทิตย์ ๒๓.๕ องศา

 ๒. โลกได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา ๓๖๕๑
๔ วัน หรือ ๑ ปี

 แผนที่แสดงพิกัดภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย
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พิกัดภูมิศาสตร์มีวิธีการอ่านอย่างไร

๒.	 ความสำาคัญของการเรียนรู้พิกัดภูมิศาสตร์

ความส�าคัญ
ของการเรียนรู้
พิกัดภูมิศาสตร์

๓.  ทําให้รู้ความสัมพันธ์ของลําแสง

จากดวงอาทติยท์ีต่ัง้ฉากกบัผวิโลก 

ทําให้รู้ฤดูกาล และลักษณะ

 ภูมิอากาศในรอบปี

๔.  ตําแหน่งที่ตั้งภูมิศาสตร์ทําให้รู้

ระบบเครือข่าย ระยะทางและ

ระยะเวลาการเดินทางระหว่าง 

ที่ตั้งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน

 บนพื้นโลกอย่างชัดเจน

๑. ทําให้รู้ที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ  

บนพื้นโลกว่า ตั้งอยู่ที่ใด เพื่อเป็น

เป้าหมายให้ผู้เดินทางสามารถ 

ไปยังจุดหมายได้ถูกต้อง

๒. ตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทําให้รู ้

ความสัมพันธ์เรื่องเวลาบนโลก 

ในรอบวัน
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 โลกหมุนรอบตัวเอง ๑ รอบ หรือ ๓๖๐ องศา ใช้เวลา ๑ วัน หรือ ๒๔ ชั่วโมง ทําให้ทราบเวลาของ

ตําแหน่งต่าง ๆ บนโลก โดยใช้ตําแหน่งเส้นลองจิจูดเป็นปัจจัยกําหนดเวลา โดยโลกหมุนจากตะวันตก

ไปทางตะวันออก ดังนั้น ลองจิจูดตะวันออกจะเป็นเวลาเร็วกว่าลองจิจูดตะวันตก

    ๑๕  องศาลองจิจูด  เท่ากับ ๑ ชั่วโมง

    ๑  องศาลองจิจูด  เท่ากับ ๔ นาที

    ๑๕  ลิปดาลองจิจูด  เท่ากับ ๑ นาที

    ๑  ลิปดาลองจิจูด  เท่ากับ ๔ วินาที

๑.	 เวลามาตรฐาน	(Standard	Time)
 เวลามาตรฐาน คือ เวลาที่กําหนดขึ้นใช้ในเขตภาคเวลาต่าง ๆ (time zone) โดยกําหนด

เขตภาคเวลาทุก ๆ ๑๕ องศาลองจิจูด เป็นระยะเวลา ๑ ชั่วโมง โดยกําหนดเส้นเมริเดียน ๐ องศา 

เป็นเขตแรก มีความกว้างคลุมไปทางตะวันออกและตะวันตก ด้านละ ๗.๕ องศาลองจิจูด ดังนั้น  

เขตเวลามาตรฐาน ๐ องศาลองจิจูดจะคลุมระยะ ๗ ํ ๓๐  ตะวันตก ถึง ๗ ํ๓๐  ตะวันออก

 เวลาของโลกมี ๒๔ เขต ดังนั้น เมริเดียนที่เป็นเส้นกลางเขต คือ เมริเดียนที่ ๐, ๑๕, ๓๐, ๔๕, ๖๐, 

๗๕, ๙๐, ๑๐๕, ๑๒๐, ๑๓๕, ๑๕๐, ๑๖๕, ๑๘๐ องศา ทั้งตะวันออกและตะวันตก

เวลากับพิกัดภูมิศาสตร์

เวลา ๐๗.๐๐ น. เวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๔.๐๐ น. เวลา ๐๒.๐๐ น.เวลา ๑๖.๐๐ น.
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 ทุก ๆ เขตภาคเวลามีความสัมพันธ์กับเวลาสากลเชิงพิกัด (universal time coordinated:  

UTC) เป็นหน่วยเวลาที่ใช้ในการอ้างอิงการหมุนของโลก โดยใช้เครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) เทียบจาก

หน่วยเวลาสากล ซึ่งเป็นระบบอ้างอิงจากเวลาปานกลางกรีนิช (GMT)

วัน เวลาของโลกมีวิธีการคํานวณอย่างไร

นาฬิกาที่กรีนิช เป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลา GMT 
(Greenwich Mean Time) เพื่อเทียบเวลากับทั่วโลก

 ระบบการแบ่งเขตภาคเวลา
โดยก�าหนดเมริเดียนกลางทุก ๆ ๑๕ องศาลองจิจูด
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ความรู้เพิ่มเติม

 ประเทศไทยตั้ งอยู่ ระหว่างลองจิจูด  

๙ ๘ - ๑ ๐ ๖  อ ง ศ า ต ะ วั น อ อ ก  ถื อ เ อ า เ ส้ น  

๑๐๕ องศาตะวันออก เป็นเส้นเมริเดียนกลาง

ของเขตภาคเวลาที่ประเทศไทยตั้งอยู่  โดย

ประกาศใหใ้ชต้ัง้แตว่นัที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ 

ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๓

ความรู้เพิ่มเต
ิม

พิกัดภูมิศาสตร์และเวลาของโลก 219

 ประเทศไทยอยู่ในเขตภาคเวลามาตรฐาน ๑๐๕ องศาตะวันออก จึงมีเวลาต่างจากเมืองกรีนิช  

๗ ชั่วโมง เนื่องจากอยู่ทางตะวันออกของกรีนิช เวลาจึงเร็วกว่า ๗ ชั่วโมง ดังนั้น ประเทศไทยมีเวลา 

ต่างจากสหราชอาณาจักร +๗ ชั่วโมง

๒.	 เส้นวันที่สากล	(International	Date	Line)
 เส้นเมริเดียน ๑๘๐ องศา ถูกกําหนดให้เป็นเส้นวันที่สากล คือ ทั้งซ้ายและขวาของเส้นวันที่สากล

จะเป็นเวลาเดียวกัน แต่เป็นวันที่ต่างกัน ๑ วัน โดยพื้นที่ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเส้นวันที่สากลเป็น 

เมริเดียนตะวันออก พื้นที่ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเส้นวันที่สากลเป็นเมริเดียนตะวันตก

 ประเทศที่ตั้งอยู่ฝั่งเมริ เดียนตะวันออกจะเห็นดวงอาทิตย์ก่อน เนื่องจากโลกหมุนจาก 

ตะวันตกไปตะวันออก จุดเริ่มต้นวันใหม่กับจุดสิ้นสุดวันเก่าอยู่ที่จุดเดียวกัน คือ ที่เส้นมาตรฐานเวลา 

๑๘๐ องศา ดังนั้น เมื่อเดินทางผ่านเส้นเมริเดียน ๑๘๐ องศา จากลองจิจูดตะวันตกไปยังตะวันออก  

จะเป็นวันใหม่ แต่ถ้าเดินทางผ่านเส้นเมริเดียน ๑๘๐ องศา จากลองจิจูดตะวันออกไปยังตะวันตก 

จะเป็นวันเก่า เช่น เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ เมริเดียน ๑๘๐ องศา ฝั่งทวีปอเมริกาจะเป็นวันเก่า คือ ๑๒.๐๐ น. 

วันอาทิตย์ ขณะเดียวกันฝั่งทวีปเอเชียจะเป็น ๑๒.๐๐ น. วันจันทร์

เส้นวันที่สากลบางช่วงจะไม่ตรงตามแนว 

เส้นเมริเดียน ๑๘๐ องศา เพื่อป้องกันปัญหา 

การมี ๒ วัน ในพื้นที่เดียวกันจึงต้องลากเส้น 

ผ่านผืนนํ้าเท่านั้น
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๓.	 เวลาท้องถิ่น	(Local	Time)
 เวลาท้องถิ่น คือ เวลาที่ใช้เส้นเมริเดียนที่ผ่านท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ในการกําหนดเวลา 

หรือคํานวณเวลาตามเป็นจริง คือ ไม่ใช้เวลาของเส้นเมริเดียนมาตรฐาน เช่น ประเทศไทยทุกอ�าเภอ 

ทุกจังหวัด ใช้เวลาต่างจากเมืองกรีนิชหมดทุกจังหวัด คือ ๗ ชั่วโมง เพราะใช้เวลาของเส้นเมริเดียน

มาตรฐาน ๑๐๕ องศาตะวันออก แต่ในความเป็นจริงท้องถิ่นที่อยู่ต่างลองจิจูดกันจะมีเวลาต่างกัน  

โดยลองจิจูดต่างกัน ๑ องศา เวลาจะต่างกัน ๔ นาที และลองจิจูดที่อยู่ทางซีกโลกตะวันออกจะมี 

เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าลองจิจูดที่อยู่ทางตะวันตก

  เช่น  จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ลองจิจูด ๙๙ องศาตะวันออก มีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

   ที่กรีนิช ๖ ชั่วโมง ๓๖ นาที (๔ Ö ๙๙
๖๐  = ๖.๖)  

   จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่ลองจิจูด ๑๐๕ องศาตะวันออก มีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

   ที่กรีนิช ๗ ชั่วโมง ( ๔ Ö ๑๐๕
๖๐  = ๗)

   และจังหวัดอุบลราชธานีมีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าจังหวัดเชียงใหม่ ๒๔ นาที

ประเทศไทยอยู่ในเขตภาคเวลามาตรฐาน ๑๐๕ องศาตะวันออก
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๔.	 การเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก
 เวลามาตรฐานท้องถิ่นบนโลกแตกต่างกันตามเขตเวลามาตรฐานท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถ 

คํานวณเปรียบเทียบได้โดยใช้เส้นเมริเดียนของเขตเวลามาตรฐานท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

 การคํานวณหาเวลามาตรฐาน มีวิธีการ คือ ให้นําลองจิจูดเวลามาตรฐานท้องถิ่นของทั้งสอง

ท้องถิ่นตั้งแล้วหารด้วย ๑๕ จากนั้นดูว่าเส้นเมริเดียนนั้นเป็นลองจิจูดตะวันออกหรือตะวันตก หากเป็น

ลองจิจูดตะวันออกจะมีเวลาเร็วกว่าเวลาปานกลางกรีนิช แต่ถ้าเป็นลองจิจูดตะวันตกเวลาช้ากว่า 

เวลาปานกลางกรีนิช

 ๔.๑		การค�านวณหาเวลามาตรฐานแบบไม่ข้ามเขตวัน	ตัวอย่างเช่น

กรุงเทพมหานครเป็นวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ลอนดอนและโตเกียวจะเป็นวันและเวลาใด

   ตรวจสอบจากแผนที่เขตภาคเวลา

   กรุงเทพมหานครอยู่ในโซนเวลามาตรฐาน ๑๐๕ องศาตะวันออก

   ลอนดอนอยู่ในโซนเวลามาตรฐาน ๐ องศา

   โตเกียวอยู่ในโซนเวลามาตรฐาน ๑๓๕ องศาตะวันออก

เวลากรุงเทพมหานครต่างจากลอนดอน คือ

   ๑๐๕ - ๐
๑๕   = ๗ 

ลอนดอนอยู่ทางตะวันตก = -๗

ดังนั้น เวลาลอนดอน  =  ๙ - ๗  =  ๒

ลอนดอนเป็นวันจันทร์ เวลา ๐๒.๐๐ น.

เวลากรุงเทพมหานครต่างจากโตเกียว คือ

  ๑๐๕ - ๑๓๕
๑๕  = ๒

โตเกียวอยู่ทางตะวันออก = +๒

ดังนั้น เวลาโตเกียว  =  ๙ + ๒  =  ๑๑

โตเกียวเป็นวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐ น.

 ๔.๒		การค�านวณหาเวลามาตรฐานแบบข้ามเขตวัน	ตัวอย่างเช่น

กรุงเทพมหานครเป็นวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. นิวยอร์กจะเป็นวันและเวลาใด

   ตรวจสอบจากแผนที่เขตภาคเวลา

   กรุงเทพมหานครอยู่ในโซนเวลามาตรฐาน ๑๐๕ องศาตะวันออก

   นิวยอร์กอยู่ในโซนเวลามาตรฐาน ๗๕ องศาตะวันตก

เวลากรุงเทพมหานครต่างจากนิวยอร์ก คือ  ๑๐๕ + ๗๕
๑๕  = ๑๒

   เวลาต่างกัน   = ๑๒

   ดังนั้น เวลานิวยอร์ก   = ๑๒ + ๙  =  ๒๑

   นิวยอร์กเป็นวันอาทิตย์ เวลา ๒๑.๐๐ น.

(นิวยอร์กอยู่ทางตะวันออกของเส้นวันที่สากล) เวลาจึงช้ากว่า ๑ วัน
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ชิลี

เซาเปาลู

บราซิล

เม็กซิโกซิตี

สหรัฐอเมริกา

โทรอนโต

แคนาดา

เม็กซิโก
๐๙.๐๐	น.

๐๘.๐๐	น.

๐๖.๐๐	น.

๐๔.๐๐	น.
ลอสแอนเจลิส

นิวยอร์ก
๐๗.๐๐	น.

๐๕.๐๐	น.

เปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศต่างๆ

๐๗.๐๐	น.

-๓

-๔

-๕

-๖

-๘

-๕

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๑222
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จีน

ไทย

ญี่ปุ่น

อินเดีย

รัสเซีย

ฟินแลนด์

สหราชอาณาจักร

อียิปต์

ออสเตรเลีย

มาดากัสการ์

แอฟริกาใต้

ฝรั่งเศส

อิตาลี

๑๓.๐๐	น.

๑๒.๐๐	น.

๑๓.๐๐	น.

๑๔.๐๐	น.

๑๔.๐๐	น.

๑๗.๓๐	น.

๑๕.๐๐	น.

๑๔.๐๐	น.

๒๐.๐๐	น.

๑๙.๐๐	น.

๒๑.๐๐	น.

๒๐.๐๐	น.

๑๕.๐๐	น.

๒๒.๐๐	น.เพิร์ท
ซิดนีย์

+๑

+๑

+๒

+๒

+๓

+๕๒
๑

มอสโก +๓

+๒

+๘

+๗

+๘

+๙

+๑๐
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ผังสรุปสาระส�าคัญ

เว็บไซต์แนะน�า

จุดประกายโครงงาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.๑224

   ประเทศทีม่ขีนาดใหญ ่เชน่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา รสัเซยี ออสเตรเลยี ใชเ้วลามาตรฐาน- 

ท้องถิ่นหลายเขตภาคเวลา แต่ จีน อินเดีย แม้เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ แต่ประกาศใช้เวลามาตรฐาน- 

ท้องถิ่นเขตภาคเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างมีเหตุผลในการกําหนดใช้เวลาที่แตกต่าง

กันไป เช่น ประเทศในเขตหนาวและอบอุ่น มีการปรับเวลาออมแสง (daylight saving time) ก่อนเข้า

ฤดูใบไม้ผลิให้เร็วขึ้น ๑ ชั่วโมง และปรับเวลากลับเป็นปกติหลังฤดูใบไม้ร่วง เพื่อให้มีช่วงแสงสว่าง 

ที่เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น

พิกัดภูมิศาสตร์

 การตัดกันของละติจูดและลองจิจูด ทําให้เกิดตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ 

ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์เป็นระบบบอกตําแหน่งบนพื้นโลกที่เป็นสากล  

ทุกตําแหน่งที่ตั้งบนผิวโลกสัมพันธ์กับตําแหน่งเวลา การบอกตําแหน่งเวลา

ใช้เส้นเมริเดียนตามแนวลองจิจูดเป็นเกณฑ์

เวลากับพิกัดภูมิศาสตร์

 การหมุนรอบตัวเองของโลกกําหนดเวลาบนโลก การหมุนรอบตัวเอง 

๒๔ ชั่วโมง สัมพันธ์กับเมริเดียน ๑๘๐ องศา เวลาบนโลกกําหนดที่ 

แนวเมริเดียน เมริเดียนมาตรฐานคลุมพื้นที่ ๑๕ องศา คลุมเวลา ๑ ชั่วโมง 

ทุก ๑ องศาเมริเดียนต่างกัน ๔ นาที

พิกัดภูมิศาสตร์
และเวลา
ของโลก

  ดูเวลาทั่วโลก http://www.timeanddate.com
  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ http://www.gistda.or.th

  นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม โดยแต่ละกลุ่มใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์  
ที่ใกล้ตัว เช่น สมาร์ตโฟน ร่วมกันศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์และระบบเวลาท้องถิ่นของจังหวัดตนเอง  
แล้วจัดทําข้อมูลที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์และเวลาท้องถิ่นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเรียกใช้ได้ 
อย่างเหมาะสม
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กิจกรรมการเรียนรู้

คำาถามพัฒนากระบวนการคิด

พิกัดภูมิศาสตร์และเวลาของโลก 225

๑.  นักเรียนศึกษาแผนที่ทวีปเอเชียและหาตําแหน่งที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ มาคนละ ๓ ประเทศ  
 โดยบอกตําแหน่งที่ตั้งด้วยพิกัดภูมิศาสตร์
๒.  ครูทําสลากระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ต่าง ๆ จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๓ คน 
 ส่งตัวแทนออกมาจับสลากกลุ่มละ ๑ ใบ ให้สมาชิกร่วมกันหาตําแหน่งที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ 
 ที่จับสลากได้ในแผนที่ที่ครูแจก
๓.  นักเรียนศึกษาแผนที่แสดงเขตภาคเวลามาตรฐาน จากนั้นเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศต่าง ๆ
๔.  นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ของการเรียนรู ้เกี่ยวกับเส้นแบ่งเวลา และการเปรียบเทียบวัน  

 เวลาของโลก

 ๑.  เพราะเหตุใดการบอกตําแหน่งที่ตั้งด้วยพิกัดภูมิศาสตร์จึงมีความแม่นยํามากที่สุด

 ๒.  เส้นขนานและเส้นเมริเดียนมีความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์อย่างไร

 ๓.  เส้นเมริเดียนมีความสัมพันธ์กับเส้นแบ่งเวลาอย่างไร

 ๔.  ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภาคเวลามาตรฐานใด

 ๕.  ประเทศ ก มีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย ๔ ชั่วโมง อยากทราบว่าประเทศ ก อยู่ในเขตภาคเวลาใด

 ๖.  การเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างไร

 ๗. หากนักเรียนออกเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงลอนดอน เวลาท้องถิ่น คือ ๒๑.๐๐ น. 

  วันเสาร์ที่ ๕ ใช้เวลาเดินทาง ๑๒ ชั่วโมง จะถึงประเทศไทย นักเรียนจะถึงประเทศไทย

  ตามเวลาท้องถิ่นกี่นาฬิกา

 ๘.  นักท่องเที่ยวคนหนึ่งไปเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ ขณะนั้นเป็นเวลา ๑๒.๐๐ น.  

  ตามเวลาท้องถิ่น จะตรงกับเวลาใดในประเทศไทย

 ๙.  เวลา ๑๒.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสจะตรงกับเวลาใดในประเทศญี่ปุ่น

 ๑๐.  มีประเทศใดบ้างที่อยู่ในเขตภาคเวลามาตรฐานเดียวกับประเทศไทย
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หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Design

หน่วยการเรียนรู้ที่ 

รหัส-ชื่อรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้น  ภาคเรียนที่  เวลาเรียน  ชั่วโมง

ผู้สอน  โรงเรียน 

ขั้นที่ 1 กำ�หนดเป้�หม�ยหลักของก�รเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ความรู้ฝังแน่น ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)

สาระการเรียนรู้

  มาตรฐานการเรียนรู้

  มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่

     และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ 

     ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

  ตัวชี้วัด

  ส 5.1 ม.1/2   อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

  นักเรียนเข้าใจว่าการตัดกันของละติจูดและลองจิจูด ทำาให้เกิดตำาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบ

  บอกตำาแหนง่บนพืน้โลกทีเ่ปน็สากล ทกุตำาแหนง่ทีบ่นผิวโลกสมัพันธ์กบัตำาแหนง่เวลา การบอกตำาแหนง่เวลา 

  ใช้เส้นเมริเดียนตามแนวลองจิจูดเป็นเกณฑ์ และการหมุนรอบตัวเองของโลกเป็นปัจจัยกำาหนดเวลาบนโลก  

  โดยสัมพันธ์กับเมริเดียน 180 องศา

  1. พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด)

  2. การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์

  3. เวลามาตรฐาน

  4. เส้นวันที่สากล

  5. เวลาท้องถิ่น

  6. การคำานวณหาเวลามาตรฐาน

  7. การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

1   พิกัดภูมิศาสตร์และเวลาของโลก

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม : ภูมิศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5

ส211

1
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กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

  การเชื่อมโยงกระบวนการทางภูมิศาสตร์สู่การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อก้าวสู่

มาตรฐานสากล

ความสามารถ กระบวนการ ทักษะ

• ความเข้าใจระบบธรรมชาติและ

 มนุษย์

• การตั้งคำาถามเชิงภูมิศาสตร์

• การจัดการข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูล

• การสังเกต

• การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์

• การใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง

 ภูมิศาสตร์

  1. ความสามารถในการสื่อสาร

  2. ความสามารถในการคิด

  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีิวิต

  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. ใฝ่เรียนรู้

  2. มุ่งมั่นในการทำางาน

คำาถามสำาคัญ

  1. นักเรียนจะนำาความรู้เกี่ยวกับพิกัดภูมิศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างไร

  2. ถ้าไม่มีละติจูดและลองจิจูดจะส่งผลต่อการอ่านแผนที่หรือไม่ อย่างไร

  3. พิกัดภูมิศาสตร์มีวิธีการอ่านอย่างไร

  4. การรู้จักโซนเวลามาตรฐานของโลกมีประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตอย่างไร

  5. วัน เวลาของโลกมีวิธีการคำานวณอย่างไร



   ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์

   ชิ้นงานที่ 2 เรื่อง การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก
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ขั้นที่ 2 กำ�หนดหลักฐ�นหรือร่องรอยของก�รเรียนรู้

ภาระงาน : ชิ้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

การประเมินการเรียนรู้

  1. ประเมินความรู้เรื่อง พิกัดภูมิศาสตร์ การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ เวลากับพิกัดภูมิศาสตร์ การคำานวณหา

   เวลามาตรฐาน และการเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก (K) ด้วยแบบทดสอบ

  2. ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน

  3. ประเมินชิ้นงานเรื่อง การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (P) ด้วยแบบประเมิน

  4. ประเมินชิ้นงานเรื่อง การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก (P) ด้วยแบบประเมิน

  5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน (A) ด้วยแบบประเมิน

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการ

ทำางานกลุ่ม

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน และมี

การชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน มีการปฏิบัติงาน 

ร่วมกันอย่างร่วมมือ ร่วมใจ 

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน 

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน
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รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1.  ความสามารถ
    ทางภูมิศาสตร์
• ความเข้าใจระบบ

   ธรรมชาติ 
และมนุษย์

•. การให้เหตุผล 
 ทางภูมิศาสตร์

อธิบายพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ที่ใช้อ้างอิง
ตำาแหน่งที่ตั้งของสถานที่
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนตามประเด็น
ที่กำาหนดให้ และสามารถ
อธิบายเหตุผล
ทางภูมิศาสตร์ได้

อธิบายพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ที่ใช้อ้างอิง
ตำาแหน่งที่ตั้งของสถานที่
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน แต่ไม่สามารถ
อธิบายสาเหตุ
ทางภูมิศาสตร์ได้

อธิบายพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ที่ใช้อ้างอิง
ตำาแหน่งที่ตั้งของสถานที่
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนเพียงบางส่วน

อธิบายพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ที่ใช้
อ้างอิง
ตำาแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่ต่าง ๆ ได้
ตามคำาแนะนำา
ของครู

2.  กระบวนการทาง 
    ภูมิศาสตร์
• การตั้งคำาถาม
 เชิงภูมิศาสตร์
• การรวบรวมข้อมูล
• การจัดการข้อมูล
• การวิเคราะห์ข้อมูล
• การสรุปเพื่อ
 ตอบคำาถาม

ดำาเนินการ
ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
และครบทุกขั้นตอน

ดำาเนินการ
ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน

ดำาเนินการ
ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
บางส่วน และไม่ครบถ้วน

ดำาเนินการ
ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์
ได้บ้าง

3. ทักษะทาง
   ภูมิศาสตร์
•  การสังเกต
• การแปลความขอ้มลู
   ทางภูมิศาสตร์
•  การใช้เทคนิคและ
 เครื่องมือทาง
 ภูมิศาสตร์
•  การคิดแบบ
 องค์รวม
•  การใช้เทคโนโลยี

สังเกตแผนที่ซึ่งเป็น
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ด้วยการแปลความข้อมูล
ที่เกี่ยวกับพิกัด 
และสามารถใช้เทคนิค
เครื่องมือ เทคโนโลยี
ในการคิดวิเคราะห์
แบบองค์รวมได้ครบถ้วน
ถูกต้อง

สังเกตแผนที่ซึ่งเป็น
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ด้วยการแปลความข้อมูล
ที่เกี่ยวกับพิกัด
ได้อย่างถูกต้อง

สังเกตแผนที่ซึ่งเป็น
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ด้วยการแปลความข้อมูล
ที่เกี่ยวกับพิกัด
ได้อย่างถูกต้อง
เพียงบางส่วน

สังเกตแผนที่
ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
ด้วยการแปลความ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พิกัดได้ แต่ต้อง
อาศัยคำาแนะนำา
ของครู

 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์

รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ

1. ความสามารถทางภูมิศาสตร์  4      3       2      1

2. กระบวนการทางภูมิศาสตร์  4      3       2      1

3. ทักษะทางภูมิศาสตร์  4      3       2      1

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

11-12       4  (ดีมาก)

9-10       3  (ดี)

7-8       2  (พอใช้)

1-6       1  (ควรปรับปรุง)

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
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รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1.  ความสามารถ
    ทางภูมิศาสตร์
• ความเข้าใจระบบ

   ธรรมชาติ 
และมนุษย์

•. การให้เหตุผล 
 ทางภูมิศาสตร์

อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของเส้นแบ่งเวลา
พร้อมเปรียบเทียบ
และให้เหตุผลถึง
การเทียบวัน เวลา
ของประเทศในทวีป
ต่าง ๆ กับประเทศไทย
โดยอาศัยการศึกษา
จากแผนที่แสดงเขตภาค
เวลารอบโลกได้ครบถ้วน
ถูกต้อง

อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของเส้นแบ่งเวลา
พร้อมเปรียบเทียบ 
วัน เวลา ของประเทศ
ในทวีปต่าง ๆ กับ
ประเทศไทย โดยอาศัย
การศึกษาจากแผนที่
แสดงเขตภาคเวลา
รอบโลกได้ถูกต้อง 
แต่ยังขาดการอธิบาย
เหตุผลที่ชัดเจน

อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของเส้นแบ่งเวลา
เปรียบเทียบวัน เวลา 
ของประเทศในทวีป
ต่าง ๆ กับประเทศไทย 
โดยอาศัยการศึกษา
จากแผนที่แสดงเขต
ภาคเวลารอบโลก
ได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน

อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของเส้นแบ่งเวลา
พร้อมเปรียบเทียบ
วัน เวลาของประเทศ
ในทวีปต่าง ๆ 
กับประเทศไทย
โดยอาศัยการศึกษา
จากแผนที่แสดงเขต
ภาคเวลารอบโลกได้
ตามคำาแนะนำาของครู

2.  กระบวนการทาง 
    ภูมิศาสตร์
• การตั้งคำาถาม
 เชิงภูมิศาสตร์
• การรวบรวมข้อมูล
• การจัดการข้อมูล
• การวิเคราะห์ข้อมูล
• การสรุปเพื่อ
 ตอบคำาถาม

ดำาเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ได้ถูกต้องและ
ครบทุกขั้นตอน

ดำาเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน

ดำาเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
บางส่วน และไม่
ครบถ้วน

ดำาเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ได้บ้าง

3. ทักษะทาง
   ภูมิศาสตร์
•  การสังเกต
• การแปลความขอ้มลู
   ทางภูมิศาสตร์
•  การคิดเชิงพื้นที่
•  การคิดแบบ
 องค์รวม
•  การใช้เทคโนโลยี

สังเกตแผนที่แสดง
เขตภาคเวลารอบโลก
แล้วแปลความหมาย
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนำาเสนอผลงาน
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามประเด็นที่กำาหนดให้

สังเกตแผนที่แสดง
เขตภาคเวลารอบโลก 
แล้วแปลความหมาย
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนำาเสนอผลงาน
ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครบถ้วน

สังเกตแผนที่แสดง
เขตภาคเวลารอบโลก 
แล้วแปลความหมาย
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นำาเสนอผลงานได้
เพียงบางส่วน

สังเกตแผนที่แสดง
เขตภาคเวลารอบโลก 
แล้วแปลความหมาย
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นำาเสนอผลงานได้
ตามคำาแนะนำาของครู

 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ

1. ความสามารถทางภูมิศาสตร์  4      3       2      1

2. กระบวนการทางภูมิศาสตร์  4      3       2      1

3. ทักษะทางภูมิศาสตร์  4      3       2      1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

11-12       4  (ดีมาก)

9-10       3  (ดี)

7-8       2  (พอใช้)

1-6       1  (ควรปรับปรุง)
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ใฝ่เรียนรู้

 ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ 

  อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0)

4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ 

ได้อย่างเหมาะสม

4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 

ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้   

สรุปเป็นองค์ความรู้

4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 

และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

ศึกษาค้นคว้า 

หาความรู้จาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์  

สื่อเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

แหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

เลือกใช้สื่อ

ได้อย่างเหมาะสม 

มีการบันทึกความรู้ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปเป็น

องค์ความรู้ 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้วย

วิธีการที่

หลากหลาย 

และนำาไปใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้

ศึกษาค้นคว้า  

หาความรู้จาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

แหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

และเลือกใช้สื่อ

ได้อย่างเหมาะสม 

มีการบันทึกความรู้ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปเป็น

องค์ความรู้ 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับผู้อื่นได้

ศึกษาค้นคว้า  

หาความรู้จาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยี

แหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

และเลือกใช้สื่อ

ได้อย่างเหมาะสม 

มีการบันทึก

ความรู้

ไม่ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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มุ่งมั่นในการทำางาน

 ตัวชี้วัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0)

6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย

6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำางาน 

ให้สำาเร็จ

6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทำางาน 

ด้วยตนเอง

ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทำางาน

ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทำางาน

ให้ดีขึ้น

ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ

หน้าที่การงาน
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ขั้นที่ 3 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนหรือประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิกัดภูมิศาสตร์ เวลากับพิกัดภูมิศาสตร์ และวัน 

เวลาของโลก แล้วตอบคำาถาม

 2. นักเรียนสังเกตภาพพิกัดภูมิศาสตร์ ภาพลูกโลก ภาพการแบ่งเขตภาคเวลา และภาพเส้นวันที่สากล แล้วตอบ

คำาถาม

 3. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพิกัดภูมิศาสตร์ และการคำานวณเวลามาตรฐาน

 4. นกัเรยีนศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัพกิดัภมูศิาสตร ์และเวลากบัพกิดัภมูศิาสตรจ์ากแหลง่เรยีนร้อูืน่ ๆ

 5. นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะสำาคัญของละติจูดและลองจิจูด แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด

 6. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับเส้นขนานละติจูดและเส้นเมริเดียน แล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิด

 7. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำาคัญของการรู้พิกัดภูมิศาสตร์และเขตเวลามาตรฐาน แล้วสรุปความรู้ 

เป็นแผนภาพความคิด

 8. นักเรียนวิเคราะห์ภาพแสดงโซนเวลาของประเทศไทยและภาพแผนที่แสดงโซนเวลารอบโลก แล้วร่วมกัน 

แสดงความคิดเห็น

 9. นักเรียนตระหนักถึงความสำาคัญและคุณค่าของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลากับพิกัดภูมิศาสตร์อย่างไร  

แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด

 10. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องพิกัดภูมิศาสตร์และเวลากับพิกัดภูมิศาสตร์

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

 11. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจัดทำาแผนภาพความคิด โดยแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของละติจูดและลองจิจูด เส้นขนานละติจูดและเส้นเมริเดียนลองจิจูด

 12. นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ โดยใช้แผนที่ที่กำาหนด แล้วเลือกสถานที่ 

ที่น่าสนใจมา 3 สถานที่ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ แล้วตอบคำาถามลงในชิ้นงานที่ 1 เรื่อง การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์
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ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 17. นักเรียนออกมานำาเสนอผลงานและชิ้นงานหน้าชั้นเรียน

 18. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 13. นกัเรยีนแตล่ะกลุม่จดัทำาแผนภาพความคดิ โดยรว่มกนัวเิคราะหเ์กีย่วกบัการแบง่เวลามาตรฐานและเสน้วนัที่

สากลว่าถ้ามีจะเกิดผลอย่างไร ถ้าไม่มีจะเกิดผลอย่างไร

 14. นักเรียนเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศในทวีปต่าง ๆ กับประเทศไทย โดยศึกษาจากแผนที่แสดงเขตภาค

เวลารอบโลก แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง ลงในชิ้นงานที่ 2 เรื่อง การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

 15. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของผลงานและชิ้นงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไขให้ 

ดียิ่งขึ้น

 16. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  การตัดกันของละติจูดและลองจิจูด ทำาให้เกิดตำาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบบอกตำาแหน่งบนพื้นโลก

ที่เป็นสากล ทุกตำาแหน่งที่บนผิวโลกสัมพันธ์กับตำาแหน่งเวลา การบอกตำาแหน่งเวลาใช้เส้นเมริเดียนตามแนวลองจิจูด 

เป็นเกณฑ์ และการหมุนรอบตัวเองของโลกเป็นปัจจัยกำาหนดเวลาบนโลก โดยสัมพันธ์กับเมริเดียน 180 องศา

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 19. นกัเรยีนรว่มกนัจดัทำาแผน่ผบัความร้แูละป้า่ยนเิทศเกีย่วกบัเรือ่งพกิดัภมูศิาสตรแ์ละเวลากบัพกิดัภมูศิาสตร์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนในโรงเรียน

 20. นักเรียนร่วมกันจัดทำาบล็อกความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและ

โลก และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้สมาชิกในโรงเรียน

 21. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทำากิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้

  • สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  • นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด

  • นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

  จากนัน้แลกเปลีย่นตรวจสอบขัน้ตอนการทำางานทกุขัน้ตอนวา่จะเพิม่คณุคา่ไปส่สูงัคม เกดิประโยชนต์อ่สงัคม

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
 2. ภาพลูกโลก          
 3. ภาพแผนที่โลก
 4. ภาพพิกัดภูมิศาสตร ์       
 5. ภาพการแบ่งเขตภาคเวลา
 6. ภาพเส้นวันที่สากล        
 7. ภาพเขตภาคเวลาท้องถิ่น
 8. ภาพแผนที่แสดงโซนเวลารอบโลก
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 

นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง

ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับละติจูด

  1  เส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้

  2  ตำาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ที่มีจุดตัดกันบนแผนที่

  3  ระยะทางที่จัดเป็นมุมไปทางเหนือและทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร

  4  ระยะทางที่จัดเป็นมุมไปทางตะวันออกและตะวันตกของเมริเดียนแรก

ดูแผนที่ที่กำาหนดให้ แล้วตอบคำาถามข้อ 2-3

 2. จากแผนที่เมือง A ตั้งอยู่พิกัดภูมิศาสตร์ข้อใด

  1  ละติจูดที่ 40 องศา ลองจิจูดที่ 0 องศา

  2  ละติจูดที่ 0 องศา ลองจิจูดที่ 40 องศาตะวันตก

  3  ละติจูดที่ 0 องศา ลองจิจูดที่ 40 องศาตะวันออก

  4  ละติจูดที่ 40 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 0 องศา

 3. จากแผนที่เมือง B ตั้งอยู่พิกัดภูมิศาสตร์ข้อใด

  1  ละติจูดที่ 30 องศาใต้ ลองจิจูดที่ 10 องศาตะวันตก

  2   ละติจูดที่ 10 องศาใต้ ลองจิจูดที่ 20 องศาตะวันตก

  3  ละติจูดที่ 10 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 20 องศาตะวันออก

  4  ละติจูดที่ 20 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 10 องศาตะวันออก
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 4. ข้อใดไม่ใชค่วามสำาคัญของเมืองกรีนิช ประเทศสหราชอาณาจักร

  1  เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศสหราชอาณาจักร

  2  เป็นเมืองที่อยู่ในเส้นเมริเดียน 0 องศา

  3  เป็นเมืองที่ใช้เทียบเคียงเวลามาตรฐานโลก

  4  เป็นเมืองที่แบ่งซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออก

 5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นแบ่งเวลา

  1  ฝั่งตะวันออกของเส้นวันที่สากลจะเป็นวันใหม่

  2   เส้นเมริเดียนตะวันตกเวลาจะเร็วกว่าเส้นเมริเดียนตะวันออก

  3  เส้นเวลามาตรฐานแต่ละเส้นมีเวลาต่างกัน 30 นาที

  4  เส้นเมริเดียนแต่ละเส้นมีระยะห่างกัน 15 องศา

 6. ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในโซนเวลา 135 องศาตะวันออก ประเทศญี่ปุ่นมีเวลาต่างจากประเทศสหราชอาณาจักรอย่างไร

  1  มีเวลาเร็วกว่าประเทศสหราชอาณาจักร 8 ชั่วโมง

  2  มีเวลาช้ากว่าประเทศสหราชอาณาจักร 8 ชั่วโมง

  3  มีเวลาเร็วกว่าประเทศสหราชอาณาจักร 9 ชั่วโมง

  4   มีเวลาช้ากว่าประเทศสหราชอาณาจักร 9 ชั่วโมง

 7. ถ้ามีการแข่งขันฟุตบอลที่ประเทศสหราชอาณาจักรในเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ผู้ชมในประเทศไทยจะต้อง 

  เปิดโทรทัศน์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดในเวลาใด

  1  24.00 น.        

  2   11.00 น.

  3    12.00 น.

  4  01.00 น.

 8. ประเทศใดไม่ได้ตั้งอยู่ในโซนเวลาเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์

  1  ลาว

  2   ไต้หวัน

  3    บรูไนดารุสซาลาม

  4    อินโดนีเซีย

 9. ลองจิจูดเป็นเส้นที่มีความสำาคัญอย่างไร

  1  เป็นเส้นที่ใช้แบ่งเขตอากาศของโลก

  2   เป็นเส้นที่ใช้กำาหนดเวลาบนโลก

  3   เป็นเส้นที่ใช้แบ่งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

  4   เป็นเส้นที่ใช้แบ่งเขตการปกครองของแต่ละประเทศ

 10. เส้นเมริเดียนที่ 0 องศา เกี่ยวข้องกับเวลาอย่างไร

  1  เป็นเส้นเวลามาตรฐานที่ใช้เป็นหลักในการเทียบเวลาทั่วโลก

  2  เป็นเส้นแบ่งเขตวันเก่าและวันใหม่

  3   เป็นเส้นที่ใช้แบ่งเวลากลางวันและกลางคืน

  4   เป็นเส้นที่ใช้กำาหนดฤดูกาลของประเทศต่าง ๆ



แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง

ดูแผนที่ที่กำาหนดให้ แล้วตอบคำาถามข้อ 1-2

 1. จากแผนที่เมือง A ตั้งอยู่พิกัดภูมิศาสตร์ข้อใด

  1  ละติจูดที่ 40 องศา ลองจิจูดที่ 0 องศา

  2  ละติจูดที่ 0 องศา ลองจิจูดที่ 40 องศาตะวันตก

  3  ละติจูดที่ 0 องศา ลองจิจูดที่ 40 องศาตะวันออก

  4  ละติจูดที่ 40 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 0 องศา

 2. จากแผนที่เมือง B ตั้งอยู่พิกัดภูมิศาสตร์ข้อใด

  1  ละติจูดที่ 30 องศาใต้ ลองจิจูดที่ 10 องศาตะวันตก

  2   ละติจูดที่ 10 องศาใต้ ลองจิจูดที่ 20 องศาตะวันตก

  3  ละติจูดที่ 10 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 20 องศาตะวันออก

  4  ละติจูดที่ 20 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 10 องศาตะวันออก

 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับละติจูด

  1  เส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้

  2   ตำาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ที่มีจุดตัดกันบนแผนที่

  3    ระยะทางที่จัดเป็นมุมไปทางเหนือและทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร

  4   ระยะทางที่จัดเป็นมุมไปทางตะวันออกและตะวันตกของเมริเดียนแรก
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 4. ลองจิจูดเป็นเส้นที่มีความสำาคัญอย่างไร

  1  เป็นเส้นที่ใช้แบ่งเขตอากาศของโลก

  2   เป็นเส้นที่ใช้กำาหนดเวลาบนโลก

  3  เป็นเส้นที่ใช้แบ่งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

  4   เป็นเส้นที่ใช้แบ่งเขตการปกครองของแต่ละประเทศ

 5. เส้นเมริเดียนที่ 0 องศา เกี่ยวข้องกับเวลาอย่างไร

  1  เป็นเส้นเวลามาตรฐานที่ใช้เป็นหลักในการเทียบเวลาทั่วโลก

  2   เป็นเส้นแบ่งเขตวันเก่าและวันใหม่

  3   เป็นเส้นที่ใช้แบ่งเวลากลางวันและกลางคืน

  4   เป็นเส้นที่ใช้กำาหนดฤดูกาลของประเทศต่าง ๆ

 6. ข้อใดไม่ใชค่วามสำาคัญของเมืองกรีนิช ประเทศสหราชอาณาจักร

  1  เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศสหราชอาณาจักร

  2   เป็นเมืองที่อยู่ในเส้นเมริเดียน 0 องศา

  3   เป็นเมืองที่ใช้เทียบเคียงเวลามาตรฐานโลก

  4   เป็นเมืองที่แบ่งซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออก

 7 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นแบ่งเวลา

  1  ฝั่งตะวันออกของเส้นวันที่สากลจะเป็นวันใหม่

  2   เส้นเมริเดียนตะวันตกเวลาจะเร็วกว่าเส้นเมริเดียนตะวันออก

  3   เส้นเวลามาตรฐานแต่ละเส้นมีเวลาต่างกัน 30 นาที

  4   เส้นเมริเดียนแต่ละเส้นมีระยะห่างกัน 15 องศา

 8. ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในโซนเวลา 135 องศาตะวันออก ประเทศญี่ปุ่นมีเวลาต่างจากประเทศสหราชอาณาจักรอย่างไร

  1  มีเวลาเร็วกว่าประเทศสหราชอาณาจักร 8 ชั่วโมง

  2   มีเวลาช้ากว่าประเทศสหราชอาณาจักร 8 ชั่วโมง

  3   มีเวลาเร็วกว่าประเทศสหราชอาณาจักร 9 ชั่วโมง

  4   มีเวลาช้ากว่าประเทศสหราชอาณาจักร 9 ชั่วโมง

 9. ถ้ามีการแข่งขันฟุตบอลที่ประเทศสหราชอาณาจักรในเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ผู้ชมในประเทศไทยจะต้อง 

  เปิดโทรทัศน์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดในเวลาใด

  1  24.00 น.        

  2   11.00 น.

  3  12.00 น.

  4  01.00 น.

 10. ประเทศใดไม่ได้ตั้งอยู่ในโซนเวลาเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์

  1  ลาว

  2  ไต้หวัน

  3  บรูไนดารุสซาลาม

  4  อินโดนีเซีย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

 1. 3  6. 3

 2. 2  7. 4

 3. 3  8. 1

 4. 1  9. 2

 5. 4  10. 1

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

 1. 2  6. 1

 2. 3  7. 4

 3. 3  8. 3

 4. 2  9. 4

 5. 1  10. 1



หน่วยการเรียนรู้ที่ 

หมายเหตุ  ครูสำาเนาแบบบันทึกนี้เพื่อให้นักเรียนบันทึกทุกหน่วยการเรียนรู้

1. ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้ประกอบการทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
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แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน

คำาชี้แจง  นักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้

นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร

หลังจากท่ีเรียนหน่วยการเรียนรู้น้ีแล้ว
นักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องใดอีกบ้าง

ที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้

ซึ่งต้องการให้ครูอธิบายเพิ่มเติม

นักเรียนจะสามารถนำาความรู้

ความเข้าใจจากหน่วยการเรียนรู้นี้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ได้อย่างไรบ้าง

ผลงานที่นักเรียนชอบและต้องการ
คัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นจาก
หน่วยการเรียนรู้นี้คือผลงานใดบ้าง
เพราะอะไร

นักเรียนได้รับความรู้เรื่องใดบ้าง

จากหน่วยการเรียนรู้นี้

นักเรียนได้ทำากิจกรรมอะไรบ้าง

ในหน่วยการเรียนรู้นี้

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่  ชั้น 

วันที่  เดือน  พ.ศ. 

พิกัดภูมิศาสตร์และเวลา

ของโลก

1
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระสำาคัญ

สาระการเรียนรู้

	 มาตรฐานการเรียนรู้

	 มาตรฐาน	ส	5.1		 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน	ใช้แผนที่	

	 	 	 	 	 และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา	 วิเคราะห์	 และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ	

	 	 	 	 	 ทางภูมิศาสตร	์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ตัวชี้วัด

	 ส	5.1	ม.1/2		 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์	(ละติจูด	ลองจิจูด)	เส้นแบ่งเวลา	และเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก

	 1.	 อธิบายเกี่ยวกับวัน	เวลาของโลก	(K)

	 2.		 เปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก	(P)

	 3.		 เห็นความสำาคัญในการเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก	(A)

หน่วยการเรียนรู้ที่  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  เรื่อง 

ชั้น  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

	 การแบ่งเขตวันและเวลาของประเทศต่าง	 ๆ	 ต้องอาศัยเส้นลองจิจูดคำานวณวันและเวลา	 โดยกำาหนดให้	

	 เส้นเมริเดียน	0	องศา	เป็นเส้นแบ่งเวลามาตรฐาน	เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง	1	รอบใช้เวลา	24	ชั่วโมง	หรือ		

	 360	องศา	ดังนั้นทุก	ๆ	15	องศาลองจิจูด	จะเท่ากับ	1	ชั่วโมง	โดยโลกหมุนจากตะวันตกไปตะวันออก	ดังนั้น		

	 ลองจิจูดตะวันออกจะเป็นเวลาเร็วกว่าลองจิจูดตะวันตก

	 1.	 การคำานวณหาเวลามาตรฐาน1.	 การคำานวณหาเวลามาตรฐาน	 	 	

	 2.	 การเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก

1		พิกัดภูมิศาสตร์และเวลาของโลก
5		 	 	การเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก

มัธยมศึกษาปีที่	1
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สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

	 1.	 ความสามารถในการสื่อสาร

	 2.	 ความสามารถในการคิด

	 3.	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

คำาถามสำาคัญ

	 วัน	เวลาของโลกมีวิธีการคำานวณอย่างไรวัน	เวลาของโลกมีวิธีการคำานวณอย่างไร

	 1.	 ใฝ่เรียนรู้	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.	 มุ่งมั่นในการทำางาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 1.	 นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวัน	เวลาของโลก	แล้วตอบคำาถาม	ดังนี้

	 	 •	 พิกัดภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับเวลาอย่างไร (ลองจิจูดเป็นเส้นที่ใช้กำ�หนดช่วงเวล�โดยลองจิจูดที่ 0 เป็นเส้น

เมริเดียนเริ่มแรก ลองจิจูดตะวันออกเร็วกว่�ลองจิจูดตะวันตก)

	 	 •	 ความแตกต่างของเวลามาตรฐานท้องถิ่นบนโลกกับเวลามาตรฐานท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 ใช้ปัจจัยใดในการวัด	

(ใช้เส้นเมริเดียนของเขตเวล�ม�ตรฐ�นท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ในก�รคำ�นวณเวล�)

กิจกรรมนี้สร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์	ด้านการตั้งคำาถามเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับวัน	เวลาของโลก

เวลากรุงเทพมหานครต่างจากลอนดอน	คือ

		 	 105	-	0
15 			 =	 7	

ลอนดอนอยู่ทางตะวันตก	 =	 -7

ดังนั้น	เวลาลอนดอน		=		9	-	7		=		2

ลอนดอนเป็นวันจันทร	์เวลา	02.00	น.

เวลากรุงเทพมหานครต่างจากโตเกียว	คือ

	 	 105	-	135
15 		 =	 2

โตเกียวอยู่ทางตะวันออก	 =	 +	2

ดังนั้น	เวลาโตเกียว		=		9	+	2		=		11

โตเกียวเป็นวันจันทร์	เวลา	11.00	น.

	 2.	 นักเรียนร่วมกันศึกษาการคำานวณหาเวลามาตรฐานจากตัวอย่าง	ดังนี้

	 	 •	 การคำานวณหาเวลามาตรฐานไม่ข้ามเขตวัน
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เวลากรุงเทพมหานครต่างจากนิวยอร์ก	คือ		 105	+	7515 	 =	 12

	 	 	 เวลาต่างกัน	 	 	 =	 12

	 	 	 ดังนั้น	เวลานิวยอร์ก	 	 	 =	 12	+	9		=		21

	 	 	นิวยอร์กเป็นวันอาทิตย์	เวลา	21.00	น.

(นิวยอร์กอยู่ทางตะวันออกของเส้นวันที่สากล)	เวลาจึงช้ากว่า	1	วัน

	 	 •	 การคำานวณหาเวลามาตรฐานแบบข้ามเขตวัน

	 3.	 นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการคำานวณหาเวลามาตรฐาน	ดังนี้

	 	 การคำานวณหาเวลามาตรฐาน	 มีวิธีการคือ	 ให้นำาลองจิจูดเวลามาตรฐานท้องถิ่นของทั้งสองท้องถิ่นตั้ง		

แล้วหารด้วย	15	จากนั้นดูว่าเส้นเมริเดียนนั้นเป็นลองจิจูดตะวันออกหรือตะวันตก	หากเป็นลองจิจูดตะวันออก	จะมีเวลา

เร็วกว่าเวลาปานกลางกรีนิช	แต่ถ้าเป็นลองจิจูดตะวันตกเวลาช้ากว่าเวลาปานกลางกรีนิช

	 4.	 นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก	จากแหล่งการเรียนรู้อื่น	ๆ

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

	 5.	 นักเรียนวิเคราะห์ภาพแผนที่แสดงโซนเวลารอบโลก	ดังตัวอย่าง
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	 	 จากนั้นนักเรียนร่วมกันคำานวณเวลา	 โดยใช้เวลาของประเทศไทยเปรียบเทียบเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ	

ทั้งฝั่งเมริเดียนตะวันออกกับฝั่งเมริเดียนตะวันตก	แล้วตอบคำาถาม	ดังนี้

	 	 •	 ประเทศไทยเวลา	12.00	น.	ประเทศเกาหลีใต้เวลาเท่าไร (10.00 น.)

	 	 •	 ประเทศไทยเวลา	18.00	น.	ประเทศสหราชอาณาจักรเวลาเท่าไร	(11.00 น.)

	 	 •	 ประเทศใดบ้างทางฝั่งเมริเดียนตะวันออกที่มีเวลาเร็วกว่าประเทศไทยเป็นเวลา	 2	ชั่วโมง	 ให้ยกตัวอย่าง

มา	4	ประเทศ	(ตัวอย่�งคำ�ตอบ ญี่ปุ่น เก�หลีเหนือ เก�หลีใต้ ออสเตรเลีย)

	 	 •	 ประเทศใดบ้างทางฝั่งเมริเดียนตะวันตกมีเวลาช้ากว่าประเทศไทย	12	ชั่วโมง	ยกตัวอย่างมา	4	ประเทศ	

(ตัวอย่�งคำ�ตอบ ประเทศชิลี เปรู เอกว�ดอร์ ป�น�ม�)

	 	 •	 ถา้เวลาในประเทศไทยตรงกบั	8.00	น.	ของวนัพธุที	่9	กนัยายนจะตรงกบัวนัและเวลาใดในประเทศแคนาดา	

(เวล� 06.00 น. ของวันอังค�รที่ 8 กันย�ยน)

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

	 8.	 นักเรียนเปรียบเทียบวัน	เวลาของประเทศในทวีปต่าง	ๆ	กับประเทศไทย	โดยศึกษาจากแผนที่แสดงเขตภาค

เวลารอบโลก	แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง	ลงในชิ้นงานที่	2	เรื่อง	การเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก

	 กิจกรรมนี้สร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์	ด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการดูแผนที่

	 7.	 นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก	โดยใช้คำาถาม	ดังนี้

	 	 •	 วัน	 เวลาของโลกมีวิธีการคำานวณอย่างไร	 (ตัวอย่�งคำ�ตอบ นำ�ลองจิจูดเวล�ม�ตรฐ�นท้องถิ่นของทั้งสอง

ท้องถิ่นตั้ง แล้วห�รด้วย 15 จ�กนั้นดูเส้นเมริเดียน ถ้�เป็นลองจิจูดตะวันออกจะมีเวล�เร็วกว่�กรีนิช แต่ถ้�เป็นลองจิจูดตะวันตก 

เวล�จะช้�กว�่กรีนิช)

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	ด้านความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 6.	 นกัเรยีนวเิคราะหภ์าพแผนทีแ่สดงโซนเวลารอบโลก	จากนัน้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็	แลว้ตอบคำาถาม	ดงันี้

	 	 •	 ผู้ประกาศข่าวรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเม็กซิโก	 เมื่อวันจันทร์เวลา	 18.00	น.	 ตามเวลา

ท้องถิ่น	จากเหตุการณ์ดังกล่าว	ตรงกับวันและเวลาใดของประเทศไทย	(วันอังค�ร เวล� 5.00 น.)

	 	 •	 ถ้าเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเที่ยวฝรั่งเศสกับครอบครัว	 ถ้าเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศส	

เวลา	13.00	น.	จะตรงกับเวลาใดของประเทศญี่ปุ่น (เวล� 21.00 น.)

	 	 •	 ถ้าโทรศัพท์ในเวลา	 8.00	 น.	 ของประเทศซาอุดีอาระเบียจะเป็นเวลาใดของประเทศนิวซีแลนด์	 (เวล� 

17.00 น.)
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ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

	 11.	 นักเรียนร่วมกันคัดเลือกตัวแทน	 4-5	คน	 ออกมานำาเสนอชิ้นงานเรื่อง	 การเปรียบเทียบวัน	 เวลาของโลก		

หน้าชั้นเรียน

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	ด้านการสื่อสาร

	 12.	 นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

	 13.	 นักเรียนทั้งห้องร่วมกันจัดทำาบล็อกความรู้เกี่ยวกับเรื่อง	การเปรียบเทียบวัน	เวลาของ

ประเทศต่าง	ๆ	ในอาเซียนและโลก	และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์โรงเรียน	เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้

ให้สมาชิกในโรงเรียน

	 14.	 นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียนและหลังการทำากิจกรรม	ในประเด็นต่อไปนี้

	 	 •	 สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

	 	 •	 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด

	 	 •	 นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่	เพียงใด

	 	 •	 นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัว	และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

	 	 จากนัน้แลกเปลีย่นตรวจสอบขัน้ตอนการทำางานทกุขัน้ตอนวา่จะเพิม่คณุคา่ไปส่สูงัคม	เกดิประโยชนต์อ่สงัคม

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง	สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป

	 9.	 นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงาน	หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

	 10.	 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 การแบ่งเขตวันและเวลาของประเทศต่าง	 ๆ	 ต้องอาศัยเส้นลองจิจูดคำานวณวันและเวลา	 โดยกำาหนดให้	

เส้นเมริเดียน	0	องศาเป็นเส้นแบ่งเวลามาตรฐาน	เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง	1	รอบ	ใช้เวลา	24	ชั่วโมง	หรือ	360	องศา	

ดังนั้นทุก	ๆ	15	องศาลองจิจูดจะเท่ากับ	1	ชั่วโมง	โดยโลกหมุนจากตะวันตกไปตะวันออก	ดังนั้นลองจิจูดตะวันออกจะ

เป็นเวลาเร็วกว่าลองจิจูดตะวันตก
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

	 1.	 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 	 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

	 2.	 ภาพแผนที่แสดงโซนเวลารอบโลก

การประเมินการเรียนรู้

	 1.	 ประเมินความรู้เรื่อง	การคำานวณหาเวลามาตรฐาน	และการเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก	(K)

	 	 ด้วยแบบทดสอบ

	 2.	 ประเมินชิ้นงานเรื่อง	การเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก	(P)	ด้วยแบบประเมิน

	 3.	 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้	มุ่งมั่นในการทำางาน	(A)	ด้วยแบบประเมิน
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รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1.		ความสามารถ
				ทางภูมิศาสตร์
•	 ความเข้าใจระบบ
			ธรรมชาติ	
และมนุษย์

•.	 การให้เหตุผล	
	 ทางภูมิศาสตร์

อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของเส้นแบ่งเวลา
พร้อมเปรียบเทียบ
และให้เหตุผลถึง
การเทียบวัน	เวลา
ของประเทศในทวีป
ต่าง	ๆ	กับประเทศไทย
โดยอาศัยการศึกษา
จากแผนที่แสดงเขตภาค
เวลารอบโลกได้ครบถ้วน
ถูกต้อง

อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของเส้นแบ่งเวลา
พร้อมเปรียบเทียบ	
วัน	เวลา	ของประเทศ
ในทวีปต่าง	ๆ	กับ
ประเทศไทย	โดยอาศัย
การศึกษาจากแผนที่
แสดงเขตภาคเวลา
รอบโลกได้ถูกต้อง	
แต่ยังขาดการอธิบาย
เหตุผลที่ชัดเจน

อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของเส้นแบ่งเวลา
เปรียบเทียบวัน	เวลา	
ของประเทศในทวีป
ต่าง	ๆ	กับประเทศไทย	
โดยอาศัยการศึกษา
จากแผนที่แสดงเขต
ภาคเวลารอบโลก
ได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน

อธิบายถึงคุณลักษณะ
ของเส้นแบ่งเวลา
พร้อมเปรียบเทียบ
วัน	เวลาของประเทศ
ในทวีปต่าง	ๆ	
กับประเทศไทย
โดยอาศัยการศึกษา
จากแผนที่แสดงเขต
ภาคเวลารอบโลกได้
ตามคำาแนะนำาของครู

2.		กระบวนการทาง	
				ภูมิศาสตร์
•	 การตั้งคำาถาม
	 เชิงภูมิศาสตร์
•	 การรวบรวมข้อมูล
•	 การจัดการข้อมูล
•	 การวิเคราะห์ข้อมูล
•	 การสรุปเพื่อ
	 ตอบคำาถาม

ดำาเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ได้ถูกต้องและ
ครบทุกขั้นตอน

ดำาเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน

ดำาเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง
บางส่วน	และไม่
ครบถ้วน

ดำาเนินการตาม
กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ได้บ้าง

3.	 ทักษะทาง
			 ภูมิศาสตร์
•		 การสังเกต
•	 การแปลความขอ้มลู
			 ทางภูมิศาสตร์
•		 การคิดเชิงพื้นที่
•		 การคิดแบบ
	 องค์รวม
•		 การใช้เทคโนโลยี

สังเกตแผนที่แสดง
เขตภาคเวลารอบโลก
แล้วแปลความหมาย
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ	
ทางภูมิศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนำาเสนอผลงาน
ได้ถูกต้อง	ครบถ้วน
ตามประเด็นที่กำาหนดให้

สังเกตแผนที่แสดง
เขตภาคเวลารอบโลก	
แล้วแปลความหมาย
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนำาเสนอผลงาน
ได้ถูกต้อง	แต่ยังไม่
ครบถ้วน

สังเกตแผนที่แสดง
เขตภาคเวลารอบโลก	
แล้วแปลความหมาย
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ	
ทางภูมิศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นำาเสนอผลงานได้
เพียงบางส่วน

สังเกตแผนที่แสดง
เขตภาคเวลารอบโลก	
แล้วแปลความหมาย
โดยใช้เทคนิคเครื่องมือ	
ทางภูมิศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
นำาเสนอผลงานได้
ตามคำาแนะนำาของครู

	 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง	 การเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก

รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ

1.	ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 	4					 	3						 	2					 	1

2.	กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 	4					 	3						 	2					 	1

3.	ทักษะทางภูมิศาสตร์ 	4					 	3						 	2					 	1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

11-12 						4		(ดีมาก)

9-10 						3		(ดี)

7-8 						2		(พอใช้)

1-6 						1		(ควรปรับปรุง)
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกหลังการสอน

ลงชื่อ	

( )

ตำาแหน่ง	

ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ครูผู้สอน	

( )

วันที่บันทึก	



ชิ้นงานท่ี		 		เรื่อง		

วันที่	 	เดือน	 	พ.ศ.	 	

ชื่อ	 	เลขที่	 	ชั้น	

ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		10		คะแนน

ประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปแอฟริกา ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	
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นักเรียนเปรียบเทียบวัน	เวลาของประเทศในทวีปต่าง	ๆ	กับประเทศไทย	โดยศึกษาจากแผนที่แสดงเขตภาคเวลา

รอบโลก	แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง

				2	 	 	 			การเปรียบเทียบวัน	เวลาของโลก



เฉลยชิ้นงานท่ี		 		เรื่อง		

วันที	่ 	เดือน	 	พ.ศ.	 	

ชื่อ	 	เลขที่	 	ชั้น	

ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		10		คะแนน

ประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	

ประเทศในทวีปแอฟริกา ประเทศไทย

ประเทศ	

วัน	 	เวลา	

วัน	

เวลา	
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นักเรียนเปรียบเทียบวัน	เวลาของประเทศในทวีปต่าง	ๆ	กับประเทศไทย	โดยศึกษาจากแผนที่แสดงเขตภาคเวลา

รอบโลก	แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง		(ตัวอย�่งคำ�ตอบ)

				2	 	 	 				การเปรียบเทียบวัน	เวลาและโลก

(ญี่ปุ่น)

(จันทร์)     (21.00 น.)

(จันทร์)

(19.00 น.)

(สหร�ชอ�ณ�จักร)

(เส�ร์)     (24.00)

(เส�ร์)

(17.00 น.)

(เม็กซิโก)

(ศุกร์)     (8.00 น.)

(พฤหัสบดี)

(21.00 น.)

(ชิลี)

(จันทร์)     (1.30 น.)

(อังค�ร)

(13.30 น.)

(ซิดนีย์ ออสเตรเลีย)

(พุธ)     (24.00 น.)

(พุธ)

(21.00 น.)

(ม�ด�กัสก�ร์)

(อังค�ร)     (10.00 น.)

(อังค�ร)

(14.00 น.)
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บันทึก
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บันทึก
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บันทึก
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