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หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   ศิลปะ  เศรษฐศาสตร 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
  ส 5.1   ม. 4-6/ 1    
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 5.1   ขอ 1 ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม  วิเคราะห  และนําเสนอขอมูลอยาง
มีประสิทธิภาพ   
3.  สาระการเรียนรู 

3.1   แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ 
  3.2   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก  
 3.3   การสํารวจจากระยะไกล 
 3.4   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 3.5   ขอมูลทางอินเตอรเน็ต           
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
         1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  องคประกอบของแผนที่แลวอธิบายไดจริง 
         2)   ผลการสํารวจโรงเรียนแลวเขียนแผนที่โรงเรียน แลวสามารถนําไปใชไดจริง 
         3)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก แลวสามารถ
อธิบายได 
         4)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  GPS  แลวสามารถอธิบายได 
         5)   ผลงานกลุมจากการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลแลวสามารถนําเสนอได 

 4.2   ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 
         1)   นักเรียนนําความรูเร่ืองแผนที่ไปศึกษาเพื่อวางแผนในการทํางานได 
         2)   นักเรียนนความรูเร่ืองการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกไปคนหาบริเวณ สถานที่ที่
ตองการได 

 4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 
         1)   จากการตอบคําถาม 
         2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)   ผลงานกลุมจากการ
ศึกษาเรื่อง องคประกอบของ
แผนที่แลวอธิบายไดจริง 
      2)  ผลการสํารวจโรงเรียน
แลวเขียนแผนที่โรงเรียนแลว
สามารถนําไปใชไดจริง 
     3)  ผลงานกลุมจากการศึกษา 
เร่ืองการกําหนดตําแหนงบน 
พื้นโลก แลวสามารถอธิบายได 
    4)  ผลงานกลุมจากการศึกษา
เร่ือง  GPS แลวสามารถอธิบาย
ได 
    5)   ผลงานกลุมจากการใช
คอมพิวเตอรในการสืบคนขอ
มูลแลวสามารถนําเสนอได    

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา      
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
         1)  นักเรียนนําความรูเร่ือง
แผนที่ไปศึกษาเพื่อวางแผนใน
การทํางานได 
         2)   นักเรียนนความรูเร่ือง
การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
ไปคนหาบริเวณ สถานที่ที่
ตองการได 

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําส่ือที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-   ทําแบบทดสอบหลังจบ
หนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1/1 เร่ือง แผนที่ ภาพถายทางอากาศ  และการสํารวจ 
เวลา  7  ชั่วโมง 

.................................................................................................................................... 
 1. เปาหมายของการเรียนรู 

1.1   ผลการเรียนรู   
           เลือกใชแผนที่ชนิดตางๆ  และเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมทางภูมิศาสตร   ที่นํา 

ไปสูการใชประโยชนจากขอมูลทางภูมิศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)   เลือกใชแผนที่ประเภทตางได 

          2)   อธิบายภาพถายทางอากาศได 
          3)   บอกวิธีการสํารวจและสามารถนําวิธีการสํารวจไปประยุกตใชได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรียนรู 
         1)   แผนที่ประเภทตางๆ 
         2)    ภาพถายทางอากาศ 
         3)    การสํารวจ 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
                      ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิดการสํารวจ  ทักษะการคิดอธิบาย  ทักษะการคิด
การสรุปอางอิง 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   องคประกอบของแผนที่แลวอธิบายไดจริง 
         2)   ผลการสํารวจโรงเรียนแลวเขียนแผนที่โรงเรียน  แลวสามารถนําไปใชไดจริง 
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  องคประกอบของแผนที่แลวอธิบายไดจริง 
         2)   การสํารวจโรงเรียนแลวเขียนแผนที่โรงเรียนแลวสามารถนําไปใชไดจริง 
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 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
          1)   จากการศึกษาเรื่อง  องคประกอบของแผนที่แลวอธิบายไดจริง 
          2)   จากการสํารวจโรงเรียนแลวเขียนแผนที่โรงเรียน  แลวสามารถนําไปใชไดจริง 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   องคประกอบของแผนที่  จากการตอบคําถาม  
 2)    ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  แผนที่        

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  องคประกอบของแผนที่         
2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   แผนที่              
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
1)    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  องค

ประกอบของแผนที่   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   แผนที่   

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ        

แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
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5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา  

        1)   ครูใหนักเรียนดูภาพแผนที่แลวตั้งคําถาม  มีไวเพื่อประโยชนอะไร 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 
1.  นักเรียนรวมกันศึกษาและแยกประเภทของ
แผนที่ 

ทักษะการคิดแยกแยะ 

2.  นักเรียนแบงกลุม  4-5 กลุม เพื่อศึกษาองค
ประกอบของแผนที่ 

ทักษะการคิดสังเกต 

3.  ตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาตอทั้งชั้น ครู
และเพื่อนชวยกันเพิ่มเติมในสวนที่ไมไดกลาว
ถึง 

ทักษะการคิดสรุปความ 

4.  นักเรียนจดสาระสําคัญลงสมุดบันทึก  
5.  นักเรียนรวมกันศึกษาภาพถายทางอากาศแลว
บอกวาเห็นอะไรบางครูจดบนกระดานดํา 

ทักษะการคิดแยกแยะ 

6. นักเรียนจับคูกันสนทนาเรื่องประโยชนของ
ภาพถายทางอากาศ 

ทักษะการคิดใหเหตุผล 

7.  ครูสุมถามผูเรียน 3-4 คน รวมกันสรุป
ประโยชนของภาพถายทางอากาศ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

8.  ครูตั้งคําถาม  หากตองการตั้งรานขายของชํา
ตองมีวิธีการอยางไรบางจึงจะประสบความ
สําเร็จ 

ทักษะการคิดหาเหตุผล 

9.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปถึงวิธีการตางๆ 
คือความสําคัญและเปนขั้นตอนของการสํารวจ 

ทักษะการคิดสรุปความ 

10.  นักเรียนศึกษาเรื่องการสํารวจจากหนังสือ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยม
ศึกษาตอนปลาย 

ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล 

11. นักเรียนแบงกลุมสํารวจโรงเรียน ปฏิบัติ   
ดังนี้  
 

ทักษะการคิดสังเคราะห 



 6

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 
       -  เขียนแผนที่โรงเรียนโดยใชองคประกอบ
ของแผนที่ 
       -  บอกวิธีการ ขั้นตอน  และเครื่องมือที่ใช
ในการสํารวจ 

 

12.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน 
รวมกันสรุปผลงานที่ทํา 

 

5.3   ขั้นสรุป 
         1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความรูความเขาใจ ประโยชนและการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันของแผนที่ ภาพถายทางอากาศ และการสํารวจ โดยใชวิธีการซักถามและแสดงความ
คิดเห็น 

         2)    นักเรียนสรุปสาระสําคัญลงสมุดบันทึก 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1    สื่อการเรียนรู  

          1)   หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

          2)    แผนที่ชนิดตางๆ 
          3)   ภาพถายทางอากาศ 
          4)   แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน 
6.2    แหลงการเรียนรู 

          1)   หองสมุดโรงเรียน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          นักเรียนวางแผนการสรางบาน  1 หลัง  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
          1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
    -    ศึกษา วิธีการ ขั้นตอน การสรางบาน 
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          2.    ขั้นวิเคราะห 
     -    นักเรียนตองอธิบายใหไดวาเพราะเหตุจึงสรางที่นี่ แบบนี้ 
     -    บอกขั้นตอนการวางแผนการทํางาน 
     -    บอกเหตุผลการตัดสินใจในการทํา 
           3.   ขั้นสรุป 

                 -    แบบแผนการสรางบาน 
          4.    ขั้นนําไปประยุกตใช 
                  -    นําเสนอในที่ประชุมเพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นเปนการรวมกันพัฒนา

ความคิด 
7.2    กิจกรรมบูรณาการ 

           ครูสามารถบูรณาการการเรียนกับกลุมสาระศิลปะ  โดยกําหนดภาระงานใหนักเรียน 
วาดแผนที่บานนักเรียนโดยระบุองคประกอบของแผนที่ที่ชัดเจน 
 

ภาระงาน  “  แผนที่บานนักเรียน” 
การบูรณาการ      ศ  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนวาดภาพแผนที่ระบุองคประกอบไดถูกตองสวยงาม 
ผลงานที่ตองการ  แผนที่บานนักเรียน 
ขั้นตอนการทํางาน 

1. วาดภาพแผนที่บานนักเรียน 
2. ระบุองคประกอบของแผนที่ 
3. ระบายสีสวยงามสรางสรรค 
4. แลกเปลี่ยนผลงานเพื่อประเมินความถูกตอง 
5. นําผลงานที่ถูกตองจัดปายนิเทศ 

เกณฑการประเมิน 
1. ความถูกตอง 
2. ความสวยงามและสรางสรรค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

                                                     ลงชื่อ ............................................. 
                                                   ตําแหนง ........................................ 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1/2  เร่ือง  การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก         
เวลา  7   ชั่วโมง 

………………………………………………………………………. 
1. เปาหมายของการเรียนรู 

1.1   ผลการเรียนรู    
        มีความรูความเขาใจการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก การสํารวจระยะไกลและระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรที่นําไปสูการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
        1)  อธิบายวิธีการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกและการสํารวจระยะไกลได 

         2)   อธิบายระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรได 
         3)   ระบุการนําขอมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตรไปใชประโยชนได 
2.  สาระสําคัญ 

2.1   สาระการเรยีนรู 
        1)   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 
        2)   การสํารวจระยะไกล 
        3)   ระบบสาระสนเทศทางภูมิศาสตร 
        4)   ประโยชนของระบบสาระสนเทศทางภูมิศาสตร 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
          2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
    -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
                      คิดวิเคราะห   คิดทําใหกระจาง   คิดอธิบาย   คิดระบุ  การคิดไกล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 

         1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก แลวสามารถ
อธิบายได 
          2)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  GPS  แลวสามารถอธิบายได 
          3)    ผลงานกลุมจากการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลแลวสามารถนําเสนอได 
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 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก แลวสามารถ
อธิบายได 
         2)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง GPS  แลวสามารถอธิบายได 
         3)   การทํางานกลุมจากการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลแลวสามารถนําเสนอ
ได 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 

        1)   จากการศึกษาเรื่อง  การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก แลวสามารถอธิบายได 
         2)   จากการศึกษาเรื่อง GPS   แลวสามารถอธิบายได 
         3)   จากการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลแลวสามารถนําเสนอได 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก   จากการตอบคําถาม  
2)    ผลงานกลุมจากการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก       

 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1)  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก         
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง    การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก              
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
1)   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   การ

กําหนดตําแหนงบนพื้นโลก   จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง    การกําหนดตําแหนง

บนพื้นโลก   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  

การเสนอแนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 

         นักเรียนดูบัตรคํา   GPS   ตอบคําถาม 
     -   เคยเห็น/ไดยินคํานี้หรือไม  ถาเคยคืออะไร 

5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 
1.  นักเรียนอานเรื่องการกําหนดตําแหนงบนพื้น
โลกจากหนังสือ สารสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ของบริษัท
สํานักพิมพแม็ค   

 - 

2.  นักเรียนรวมกันอธิบายในหัวขอ 
      -  ความหมาย 
      -  องคประกอบ 

ทักษะการคิดใหความหมาย 

3.  นักเรียนจับคูกันตามอัธยาศัยแลวตั้งคําถาม
ในเรื่องตอไปนี้โดยการผลัดกันถามและผลัดกัน
ตอบเขียนคําถามของคูตนเองลงกระดาษ 
       -  ความหมายของ  GPS 
       -  องคประกอบของ  GPS 
       -  ประโยชนของ  GPS 

ทักษะการคิดตั้งคําถาม 

4.  ครูสุมถามนักเรียน 4-5  คนเพื่อตรวจสอบ
ความรู 

 

5.  นักเรียนดูภาพดาวเทียมแลวรวมกันตั้งคําถาม 
 
 

ทักษะการคิดตั้งคําถาม 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 
6.  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงถึงอุปกรณสํารวจ
ทางไกล 

 

7.  นักเรียนรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี้ 
      -  ประโยชนของเครื่องมือสํารวจทางไกล 
      - ไมมีไดหรือไมเพราะเหตุใด 

ทักษะการคิดใหเหตุผล 

8.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องเครื่องมือ
สํารวจทางไกลนักเรียนจดสาระสําคัญลงสมุด 

ทักษะการคิดสรุปความ 

9.  นักเรียนศึกษาบัตรคํา 
     -  Geographic 
     -  Information 
     -  System 
ครูถามวาจากบัตรคํานาจะใชอักษรยอวาอะไร 

ทักษะการคิดสังเกต 

10. นักเรียนอานความหมายของคําGIS พรอมๆ 
กัน 

  

11. นักเรียนบอกความแตกตางของคํา  GIS  กับ
คําวา GPS  วามีความแตกตางกันอยางไร 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

12. นักเรียนแตละแถวสงตัวแทนออกมาเสนอ
ประโยชนของขอมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร
ครูจดบนกระดานดํา 

ทักษะการคิดสรางสรรค 

13. นักเรียนเขาศึกษาในหองคอมพิวเตอรเพื่อหา
ขอมูลของ GIS และ GPS  จากอินเทอรเน็ตเพื่อ
ฝกการสืบคนขอมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร
จากอินเตอรเนต แลวนํามาสรุปเพื่อใหไดความรู
เกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ 
       -  ความหมายของ  GIS , GPS 
       -  เว็บไซดของขอมูลสาระสนเทศทาง
ภูมิศาสตร 

ทักษะการคิดสังเคราะห 
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5.3   ขั้นสรุป  
        1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปในหัวขอตอไปนี้ 

     -   การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก  โดยวิธีการซักถาม 
            -   ระบบขอมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร  โดยการสนทนาซักถาม 
            -    การนําขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรไปใช  สุมถามนักเรียนรายบุคคล 
2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  
                      1)    หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6  
          2)   บัตรคํา  GPS 
          3)   ภาพดาวเทียม 
          4)   บัตรคํา  Geographie  , Information , System 
          5)   แบบทดสอบหลังเรียน 
  6.2    แหลงเรียนรู 

          1)   หองสมุดโรงเรียน 
           2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           3)   เว็บไซดสาระสนเทศทางภูมิศาสตร 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          ครูแจกภาพดาวเทียม 
         -  ใหนักเรียนเขียนบรรยายหัวขอ “หากเราไดขึ้นไปอยูบนดาวเทียมเราจะ ...” 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
              -    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
         2.  ขั้นวิเคราะห 
               -    หากขึ้นไปอยูบนดาวเทียมเราจะสามารถทําอะไร และไมสามารถทําอะไรได
บาง  เพราะเหตุใด 
         3.   ขั้นสรุป 
              -    นําเสนอเปนแผนเอกสารสรุปขอมูล 
        4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
              -   นําเสนอโดยการจัดมุมในชั้นเรียนเพื่อเปนแนวทางใหผูอ่ืนนําไปคิดตอ 
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7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับสาระเศรษฐศาสตร  โดยกําหนดภาระงาน 
ใหนักเรียนวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนํามาเปนปจจัยในการผลิต 

 
ภาระงาน “วางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนํามาเปนปจจัยในการผลิต” 

 
การบูรณาการ  ส  3.1       
จุดประสงคการเรียนรู สามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนํามาเปนปจจัย 

ในการผลิตได 
ผลงานที่ตองการ  วิธีการวางแผนพัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
ขั้นตอนการทํางาน 

1. ศึกษาขอมูลจากสาระสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อดูแหลงทรัพยากรที่มีปญหา 
2. กําหนดปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ตองการแกไข 
3. วางแผนกําหนดวิธีการแกไข 
4.  แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุม 
5. นําความรูจัดปายนิเทศ 

เกณฑการประเมิน 
1. ความเปนไปไดในการแกปญหา 
2. ความนาเชื่อถือของขอมูล 
3. ประโยชนที่ไดรับจากการจัดปายนิเทศ 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 
 

                                                                     
 
 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
  

                                                     ลงชื่อ ............................................. 
                                                   ตําแหนง ........................................ 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                                                                              ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 

ช่ือกลุม ........................................................ เรื่อง ................................................ช้ัน ......... 
ความรวมมือ การแสดง

ความคิดเห็น 
การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                      .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 1 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองที่วิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  
  

ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. การแสดงขอมูลในแผนที่โดยใชสีขอใดผิดความจริง   

ก. สีน้ําตาลแสดงสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 
ข. สีฟาแทนทะเล 
ค. สีขาวแทนหิมะที่ปกคลุมยอดเขา 
ง. สีเขียวแทนพื้นที่ราบ 

2. ชนชาติแรกที่ใชแผนที่ทําดวยดินเหนียวเปนชาติแรก   
ก. ฟนิเซีย 
ข. อิยิปต 
ค. โรมัน 
ง. สุเมเรียน 

3. ระบบ  GPS  เปนการนําคลื่นสัญญาณดาวเทียมมาใชประโยชนดานใด  
ก. ถายทอดสัญญาณภาพถายทางโทรทัศน 
ข. การถายภาพถายทางอากาศ 
ค. บอกตําแหนงของสิ่งตาง ๆบนพื้นโลก 
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

4. ขอใดคือองคประกอบที่สําคัญที่สุดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร   
ก. ขอมูลเชิงพื้นที่ 
ข. ตัวเครื่อง ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ค. บุคลากร 
ง. เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม 

5. ประโยชนของการสํารวจ คือทุกขอ ยกเวน ขอใด  
ก. เพื่อเห็นสิ่งตางๆ บนพื้นโลก 
ข. เพื่อจัดการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหตรงจุดประสงค 
ค. เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
ง. เพื่อการจัดทําแผนที่ที่ตรงจุดประสงค 
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6. แผนที่ชนิดใดใหประโยชนแกผูศึกษาที่ทําใหรูขอมูลเกี่ยวกับรัฐกิจของประเทศตางๆ ที่ชัด
เจน   

ก. แผนที่ภูมิประเทศ 
ข. แผนที่รัฐกิจ 
ค. แผนที่ภูมิภาค 
ง. แผนที่กายภาพ 

7. ถาใชเครื่องคอมพิวเตอรเขียนภาพแสดงการเกิดเขตเงาฝนของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ส่ิงที่
ใชจัดทําเปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใด   

ก. ภาพถายทางอากาศ 
ข. การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) 
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  (GIS) 
ง. แผนภาพไดอะแกรม 

8. แผนที่อําเภอสองพี่นองใชมาตราสวน 1: 300,000  จัดเปนมาตราสวนชนิดใด   
ก. แผนที่มาตราสวนใหญ 
ข. แผนที่มาตราสวนกลาง 
ค. แผนที่มาตราสวนเล็ก 
ง. แผนที่มาตราสวนบรรทัด 

9. หากดานการทหารขาดการสํารวจจะเกิดอะไรขึ้น  
ก. ขาดความสงบเรียบรอย 
ข. ผิดพลาดในการแกปญหาตางๆ 
ค. ไมทันตอเหตุการณ 
ง. ขาดการยอมรับจากตางประเทศ 

10. สําหรับนักเรียน ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาเรื่องการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก สาร
สนเทศทางภูมิศาสตรและการสํารวจคือขอใด   

ก. การรูขอมูลใหมๆ 
ข. วางแผนการเรียน 
ค. ไมมีประโยชนเพราะไมไดใช 
ง.  ศึกษาเรียนรูเพื่อนําไปประยุกตใช 
 

 
 
 



 25

 
เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

 
1. ก 
2. ง 
3. ค 
4. ข 
5. ค 
6. ข 
7. ง 
8. ก 
9. ข 
10. ง 
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คําถามทายหนวยท่ี 1 
1.  องคประกอบของแผนที่ท่ีสําคัญมีอะไรบาง มีความสําคัญอยางไร   
      ตอบ  องคประกอบของแผนที่คือ  ช่ือแผนที่  มาตราสวน  พิกัดภูมิศาสตร  ทิศ  สัญลักษณ โครง
แผนที่ /กรอบแผนที่  มีความสําคัญคือ  ทําใหแผนที่มีความสมบูรณสะดวกตอการใชงาน 
2. แผนที่มีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร   
      ตอบ  1)   วางแผนการทํางาน / เที่ยว / ศึกษาหาความรู 
                2)   ปรับตัวใหเขากับสถานที่/ภูมิประเทศ 
                3)   วางแผนปองกันประเทศ 
3.  ภาพถายทางอากาศมีความแตกตางจากรูปภาพหรือไม อยางไร และภาพถายทางอากาศมีขอ
จํากัดอยางไร 
      ตอบ ไมเหมือนกัน  คือ ภาพถายทางอากาศเปนการถายมุมกวาง โดยติดกลองกับปกของเครื่อง
บินภาพที่ออกมาจะเห็นเปนพื้นสวนใหญไมเฉพาะเจาะจง  ขอจํากัดคือ   ราคาแพง 
4. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global  Positioning : GPS) มีเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีสําคัญ
อะไรบาง  
      ตอบ  มี 3 สวนคือ  

1) สวนอวกาศ  เปนเครือขายดาวเทียม  2 ) สวนควบคุม คือ สถานีควบคุมภาคพื้นดินและมี
ศูนยอีก 5 จุดยอยทุกมุมโลก  3) สวนผูใชงาน จะเปนผูที่มีเครื่องมือ รับสัญญาณและแปรรหัสดาว
เทียมไดจึงนําขอมูลไปประมวลผล 
5.  การรับรูจากระยะไกล (remote  sensing) หมายถึงอะไร และมีประโยชนอยางไรในการพัฒนา
ประเทศ   
       ตอบ  คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของบางอยางในระยะไกล โดยผานคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
ประโยชนที่ได จะเปนการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  ปาไม  หรือส่ิงตางๆ ที่
ตองการรู 
6.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) คืออะไร มีกระบวนการจัดการอยางไรบาง   
      ตอบ  คือ  กระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร  มีกระบวนการตัด
การคือ  มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความสามารถในการรวบรวมขอมูล  คนหาขอมูล เพื่อจัดเตรียมนํา
ไปวิเคราะหและการแสดงผลตรงกับวัตถุประสงคที่ใช 
7.   การสํารวจจากระยะไกลสามารถประยุกตใชกับงานดานการพัฒนาทองถิ่นอยางไร   
       ตอบ  ใชสํารวจพื้นที่ในทองถ่ินในลักษณะตาง ๆ นํามาวางแผนพัฒนา ปรับปรุง แกไข 
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8.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถประยุกตใชกับงานวางแผนและจัดทําผังเมืองไดอยางไร   
      ตอบ  สํารวจบริเวณเพื่อความแมนยํา วิเคราะหขอมูล นํามาวางแผนทําผังเมืองไดอยางชัดเจน 
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