
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จากประเด็น PLC 

 โรงเรียนโนนค ำพิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
วิชา ส๓๑๑๐๑ ภูมิศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน 1 หน่วยกิต 
เรื่อง น ้ำกับกำรสลักเสลำภูมิลักษณ์ เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันพฤหัสบดี       คาบ  ๕  เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๓:๕๐ น. 

ห้องเรียน ม.๔ 
วันพฤหัสบดี       คาบ  ๖  เวลา ๑๓:๕๐ – ๑๔:๔๐ น. 

ผู้สอน นายวรวิทย์  บุญมีบุตร ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา “นักเรียนเล่นมือถือ/เล่นเกมในชั้นเรียน” 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  
 ส 5.1 เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลก และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  ใช้แผนที่
และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์  
ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
1.2 ตัวช้ีวัด 
 ส 5.1 ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของพื นที่ในประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ  
    ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ 
  ส 5.1 ม.๔-๖/๓ ใช้แผนที่และเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำวิเครำะห์ และสรุปข้อมูล  
    ตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์และน้ำภูมิสำรสนเทศมำใช้ประโยชน์ 
    ในชีวิตประจ้ำวัน 
 
1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสำมำรถให้เหตุผลของกำรเกิดภูมิประเทศแบบต่ำง ๆ ได้ (K) 
 2. นักเรียนสำมำรถใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง และเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม (P) 
 3. นักเรียนเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (A) 
  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 กำรกระท้ำของน ้ำเป็นกระบวนกำรในกำรเกลี่ยผิวดินให้ปรำกฏบนพื นโลก เรำเรียกว่ำกระบวนกำร
กษัยกำร (Erosion) กำรพัดพำ (Transportation) และกำรทับถม (Deposition) กระบวนกำรของล้ำน ้ำหรือ
กำรน ้ำไหลเป็นตัวกำรส้ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงของผิวโลก แต่ทั งนี ขึ นอยู่กับควำมรุนแรงของกระแสน ้ำ 
ตลอดจนสภำพของพื นที่ว่ำจะมีโอกำสถูกกระท้ำมำกน้องเพียงใด 
 
 
 
 



3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
  - กระบวนกำรน ้ำบนพื นผิวดินกับลักษณะภูมิประเทศ 
  - กระบวนกำรน ้ำใต้ดินกับลักษณะภูมิประเทศ 
  - กระบวนกำรกษัยกำร (Erosion) 
  - กระบวนกำรกำรพัดพำ (Transportation) 
  - กระบวนกำรทับถม (Deposition) 
 3.2 ทักษะ/กระบวนการ 
  - กระบวนกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ (geo literacy) 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - ใฝ่เรียนรู้ :/ 
   -/ตัวชี วัด 4.1 ตั งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
   -/ตัวชี วัด 4.๒ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั งภำยในและภำยนอก 
///////////////////////////โรงเรียนด้วยกำรเลือกใช้สื่ออย่ำงเหมำะสม บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ สรุป 
///////////////////////////เป็นองค์ควำมรู้ สำมำรถน้ำไปใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ 
  - มุ่งม่ันในกำรท้ำงำน : 
   -/ตัวชี วัด 6.1 ตั งใจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
   -/ตัวชี วัด 6.2 ท้ำงำนด้วยควำมเพียรพยำยำมและอดทนเพ่ือให้งำนส้ำเร็จ 
///////////////////////////ตำมเป้ำหมำย 
 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
 3. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งม่ันในกำรท้ำงำน 
 
7. หลักฐานผลงาน/ชิ้นงาน 
 แบบบันทึกกำรศึกษำและกำรลงพื นที่ส้ำรวจ เรื่อง น ้ำกับกำรสลักเสลำภูมิลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 7. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
วิธีการ  เครื่องมือ ผลงาน / 

ชิ้นงาน 
ผ่านเกณฑ์ 

K นักเรียนสำมำรถให้เหตุผลของกำร
เกิดภูมิประเทศแบบต่ำง ๆ ได้ 

- ตรวจแบบบันทึก
กำรศึกษำฯ 

-แบบบันทึก
กำรศึกษำฯ 

- แบบบันทึก
กำรศึกษำฯ 

ระดับคุณภำพ 
๑ ขึ นไป 

P นักเรียนสำมำรถใช้เครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง และ
เลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 

- สังเกตกำรใช้
เครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์ 

แบบสังเกต - แบบบันทึก
กำรศึกษำฯ 

ระดับคุณภำพ 
๑ ขึ นไป 

A นักเรียนเห็นคุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

- วิเครำะห์
แบบสอบถำมแบบ
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 

แบบสอบถำม 
แบบมำตรำส่วน 
ประมำณค่ำ 

- แบบบันทึก
กำรศึกษำฯ 

ระดับคุณภำพ 
๓ ขึ นไป 

เกณฑ์การประเมิน  
   

เรื่องท่ีจะประเมิน 
ตามตัวชี้วัด/
คุณลักษณะ/
สมรรถนะ 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

0 (ปรับปรุง) ๑ (ผ่าน) ๒ (ดี) ๓ (ดีเย่ียม) 

K – ควำมรู ้ นักเรียนไม่สำมำรถให้
เหตุผลของกำรเกิดภูมิ
ประเทศแบบต่ำง ๆ ได้ 

นักเรียนสำมำรถให้
เหตุผลของกำรเกิด
ภูมิประเทศได้ 
ถูกต้อง 2 แบบ  

นักเรียนสำมำรถให้
เหตุผลของกำรเกิดภูมิ
ประเทศได้ ถูกต้อง 4 
แบบ 

นักเรียนสำมำรถให้
เหตุผลของกำรเกิด
ภูมิประเทศได้ 
ถูกต้อง  
6 แบบ ขึ นไป 

P – ทักษะ 
กระบวนกำร 
 

นักเรียนไม่สำมำรถใช้
เครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์ได้อย่ำง
ถูกต้อง ไม่สำมำรถ
เลือกใช้ได้อย่ำง
เหมำะสม 

นักเรียนสำมำรถใช้
เครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์ได้อย่ำง
ถูกต้อง 1 ประเภท 
สำมำรถเลือกใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม 

นักเรียนสำมำรถใช้
เครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์ได้อย่ำง
ถูกต้อง 2 ประเภท 
สำมำรถเลือกใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม 

นักเรียนสำมำรถใช้
เครื่องมือทำง
ภูมิศำสตร์ได้อย่ำง
ถูกต้อง 3 ประเภท 
สำมำรถเลือกใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม 

A)คุณลักษณะ นักเรียนไม่เห็นคุณค่ำ
ของทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนเห็นคุณค่ำ
ของทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
ระดับท้องถิ่น 

นักเรียนเห็นคุณค่ำของ
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
ระดับประเทศ 

นักเรียนเห็นคุณค่ำ
ของทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
ระดับโลก 

 
 
 



8. กระบวนการเรียนรู้ 
 

 จัดกำรเรียนรู้เป็นขั นตอน 5 ขั น แบบ 5S ตำมทฤษฎี Constructionismใช้กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็น
ฐำน (PBL) เป็นกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Learning by 
doing) ใช้เทคนิคกำรสอนแบบ ถำมคือสอน และเปลี่ยนบทบำทครูจำกผู้สอน เป็นผู้แนะน้ำ 
 

1. ขั้นจุดประกายความคิด: Sparkling (ขั นน้ำเข้ำสู่บทเรียน) 
  1. ครูใช้เปิดภำพภูมิลักษณ์ต่ำง ๆ เช่น น ้ำตก ล้ำธำร แม่น ้ำ กุมลักษณ์ แก่ง เป็นต้น   
  2. ครใูช้ค้ำถำมเพ่ือจุดประกำยให้นักเรียนสงสัย ว่ำลักษณะภูมิประเทศแบบนี เกิดจำกอะไร 
  3. ใช้กระบวนกำรอภิปรำย ถกเถียง โต้แย้ง พูดคุยกันถึงปัญหำต่ำง ๆ โดยครูใช้เทคนิคกำรสอนแบบ
ถำมคือสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมสงสัย และอยำกรู้อยำกเห็น   
  ๔. แต่ละคนตั งสมมุติฐำนกำรศึกษำว่ำอะไรคือสำเหตุของกำรเกิดภูมิลักษณ์แบบนั น 
   

2. สะกิดให้ค้นคว้า: Searching (ขั นท้ำกิจกรรม กำรสืบค้นและรวบรวมควำมรู้)  
 1. มอบหมำยให้ทุกกลุ่มไปค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับค้ำว่ำ   
  - กระบวนกำรกษัยกำร (Erosion) 
  - กระบวนกำรกำรพัดพำ (Transportation) 
  - กระบวนกำรทับถม (Deposition) 
 2. แนะน้ำแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นให้กับนักเรียน  เช่น ห้องสมุด หนังสือ และเว็บไซต์ 
 3. นักเรียนรวบรวมข้อมูล จดบันทึกผลกำรค้นคว้ำ  
 4. นักเรียนสรุปควำมรู้ที่ได้จำก keyword 
 

3. น าพาสู่การปฏิบัติ: Studying (กำรสร้ำงกระบวนกำรและขั นตอน ลงมือปฏิบัติ) 
 1. ใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบกำรสอน “ชุดกำรทดลองกำรพัดพำของน ้ำที่กระท้ำต่อดิน” ให้นักเรียนได้
ทดลองท้ำแล้วจดบันทึก 
 2. ใช้เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต เรื่องกำรไหลของน ้ำที่ส่งผลต่อภูมิประเทศเชิงกำยภำย 
นักเรียนสังเกตแล้วจดบันทึก 
 3. เมื่อเสร็จกำรทดลองครูน้ำนักเรียนลงพื นที่ส้ำรวจภูมิประเทศจริงภำยในโรงเรียน ใช้โทรศัพท์มือถือ
ระบุพิกัดทำงภูมิศำสตร์ และบันทึกต้ำแหน่งสถำนที่ 
 4. แบ่งกลุ่ม ศึกษำพื นที่ต่ำงๆ ทั่วโลก โดยใช้ Google Earth เป็นสื่อกำรเรียนรู้  
 

4. จัดองค์ความรู้: Summarizing (ขั นสรุปควำมรู้ กำรสรุปผลกำรเรียนรู้) 
 1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ควำมรู้ และผลกำรเรียนรู้ 
 2. นักเรียนบันทึกผลกำรศึกษำและกำรลงพื นที่ส้ำรวจ เรื่อง น ้ำกับกำรสลักเสลำภูมิลักษณ์ 
 

5. น าเสนอควบคู่การประเมิน: Show and sharing (เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม) 
 1. นักเรียนน้ำเสนอผลกำรเรียนรู้หน้ำชั นเรียน  
 2. ท้ำแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 



9. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
9.1 สื่อกำรเรียนรู้ 
 1.  ภำพน ้ำตก ล้ำธำร แม่น ้ำ กุมลักษณ์ แก่ง 
 2.  โทรทัศน์ 
 3.  โทรศัพท์มือถือ 
 4.  Google Earth 
9.2 แหล่งกำรเรียนรู้ 
 1.  พื นที่โดยรอบโรงเรียนโนนค้ำพิทยำคม 
 2.  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนโนนค้ำพิทยำคม 
 3.  https://www.youtube.com/watch?v=im4HVXMGI68 
 4.  https://www.youtube.com/watch?v=mXlr_Bgb-s0 
 5.  https://social.mwit.ac.th/files/55_1_doc_30103_3.pdf 
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บันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ......................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 1.1 ผลกำรเรียนของนักเรียน 
     1)  ผู้เรียนที่ ผ่ำน ผลกำรเรียนรู้ตำมตัวชี วัด/ผลกำรเรียนรู้ 
          นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
          นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับปำนกลำง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
      2) ผู้เรียนที่ ไม่ผ่ำน ผลกำรเรียนรู้ตำมตัวชี วัด/ผลกำรเรียนรู้ 
          มีจ้ำนวน .................................................. คน  คิดเปน็ร้อยละ............................................... 
สำเหตุ....................................................................................................................... ............................................ 
แนวทำงแก้ปัญหำ ……………………………………………………………………………………………………………....................... 
 1.2 ผลกำรสอนของครู 
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
ปัญหำ-อุปสรรคของกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้อน 
(นำยวรวิทย์ บุญมีบุตร) 

ครูโรงเรียนโนนค้ำพิทยำคม 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจสอบ 
                       (นำงสำวพรทิพย์ ณ หนองคำย)  

                หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นำยสุทธิเกียรติ พันธ์เสนำ) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนนำดีพิทยำคม ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนโนนค้ำพิทยำคม 



แบบสรุปคะแนนแผนการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา เรื่อง “นักเรียนเล่นมือถือ/เล่นเกมในชั้นเรียน” 
 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ……เรื่อง................................... แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ …………    
เรื่อง  ...............................................ชั นมัธยมศึกษำปีที่ ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เกณฑ์กำรผ่ำนร้อยละ ………………………….ขึ นไป 
 

 

เลขท่ี ช่ือ-นำมสกุล 

รำยกำรประเมิน รวม
คะแนน 

สรุปผลกำร 
ประเมิน 

  

 

 

 
ผ่าน 
 

ไม่ 
ผ่าน 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 รวม    

 เฉลี่ย    

 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 
(นำยวรวิทย์ บุญมีบุตร) 

ครูโรงเรียนโนนค้ำพิทยำคม 
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