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ตัวชี้วัด 

เรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

• สืบค้นและอธิบำยข้อมูลลักษณะทำงกำยภำพของภูมิภำคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่ำย 
• อธิบำยลักษณะทำงกำยภำพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยำกรและสถำนที่ส ำคัญในภูมิภำคของตน 
• วิเครำะห์สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีมีอิทธิพลต่อลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรย้ำยถิ่นของประชำกรในภูมิภำคของตน 
• วิเครำะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติที่ก่อให้เกิดวิถีกำรด ำเนินชีวิตในภูมิภำคของตน 
• น ำเสนอตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นผลจำกกำรรักษำและท ำลำยสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทำงในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในภูมิภำคของตน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔ 

ลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส่าคัญในภูมิภาค 

ภาคเหนือ 

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีทัศนียภำพ 
ท่ีสวยงำม มีอำกำศหนำวเย็นตลอดปี 

ภูชี้ฟ้ำ จังหวัดเชียงรำย มีลักษณะ 
เป็นหน้ำผำสูงเป็นแนวยำว ปลำยสุด 
ของหน้ำผำเรียวแหลมย่ืนไปในอำกำศ 

ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ช่วงแรกเริ่มของฤดูหนำวมำเยือน 
ดอกบัวตองจะบำนสะพรั่งเต็มดอย 

กว๊ำนพะเยำ จังหวัดพะเยำ เป็นบึงน้ ำจืด 
ใหญ่สุดของภำคเหนือ 

น้ ำพรุ้อนแจ้ซ้อน จังหวัดล ำปำง 
เกิดจำกน้ ำร้อนท่ีอยูใ่ต้ดินถูกแรงดัน 

แม่น้ ำน่ำน จังหวัดน่ำน ต้นน้ ำเกิดจำก 
ทิวเขำหลวงพระบำง ไหลลงมำทำงใต้ 

ผ่ำนพื้นท่ี ๑๑ จังหวัด 

เป็นภูเขาทีย่าวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นทิวเขา มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นภาคทีม่ีพื้นทีป่่าไม้มากที่สุดของประเทศ 

ลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส่าคัญในภูมิภาค 

ภาคกลาง 

เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาหรือที่สูงน้อย เป็นภูเขาเตี้ยและเป็นเขาโดด พื้นที่มีลักษณะเด่นที่
เป็นพื้นที่ราบผืนใหญ่สุด แผก่ว้างจากตอนบนลาดลงสู่อ่าวไทย 

สุโขทัย อยู่ไม่ไกลจำกแม่น้ ำยม ในอดีตมี 
กำรขุดตระพังไว้โดยรอบ เพ่ือกักเก็บน้ ำ 

ไว้ใช้ในยำมขำดแคลน 

ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอำกำศ 
เย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกกะหล่ ำปลีพื้นท่ีใหญ ่

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึง 
น้ ำจืดขนำดใหญ่สุดของไทย 

ห้วยขำแข้ง จังหวัดอุทัยธำนี มีควำม 
อุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ ได้รับกำรขึ้น 
ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจำกยูเนสโก 

เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุร ี
สร้ำงขึ้นเพื่อกักเก็บน้ ำจำกแม่น้ ำป่ำสัก 

ภาคกลาง

เป็นพื้นที่ราบผืนใหญ่สุด แผก่ว้างจากตอนบนลาดลงสู่อ่าวไทย

ลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่ส่าคัญในภูมิภาค 

ภาคตะวันออก 

มีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย มีทั้งภูเขา พื้นที่ราบ และชายฝั่งทะเล 
พื้นทีจ่ะมีป่าไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น และเป็นแหล่งต้นน้่าล่าธารของภูมิภาค 

ละลุ จังหวัดสระแก้ว เกิดจำกดินถูก 
น้ ำฝนกัดเซำะจนยุบตัว 

แก่งหินเพิง จังหวัดปรำจีนบุรี 
เป็นแก่งหินขนำดใหญ่กลำงล ำน้ ำใส 

เนินนำงพญำ หำดคุ้งวิมำน จังหวัดจันทบุรี  
จะมองเห็นทะเลสวยได้ไกลสุดตำ 

เกำะช้ำง จังหวัดตรำด  
คงควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำดิบเขำ  

ท้องทะเลและชำยหำด 

ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
ท่ำเรือน้ ำลึกหลักทำงภำคตะวันออก 
ในกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

ลักษณะกายภาพภายในภาคเหนือ 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ 

เป็นภูเขาที่ต่อเนื่องกันเป็นทิวเขา วางตัวเป็นแนวยาวจากทางเหนอืลงไปทางใต้ 
ระหว่างทิวเขาจะเป็นที่หุบเขาและแอ่งที่ราบอยู่ระหว่างภเูขา 

เป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้งหรือแบบทุง่หญ้าเมืองร้อน  
อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๔ - ๒๗ องศาเซลเซียส มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

ดินส่วนใหญ่ในภาคเหนือ มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่่า เป็นแหล่งต้นน้า่หลายสาย 
มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด เช่น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ แร่ส่าคัญ เช่น ดีบุก 
เหล็ก ทังสเตน แมงกานีส เป็นต้น 

ลักษณะกายภาพภายในภาคกลาง 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบลุม่ และที่ราบลูกฟูก 

เป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้งหรือแบบทุง่หญ้าเมืองร้อน  
อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๖ - ๓๐ องศาเซลเซียส มี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

พื้นดินของภาคกลางมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีแหล่งน้่าตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
ภาคกลางมีพื้นที่ป่าไมน้้อย พืชพรรณจะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดบิ 
แร่ส่าคัญได้แก่ หินปูน ยิปซัม ปิโตรเลียม เป็นต้น 

ลักษณะกายภาพภายในภาคตะวันออก 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

มีทิวเขาและทีสูงอยู่ทางตอนกลาง มีเนินเขา ที่ดอนและที่ราบอยู่โดยรอบ บางส่วน
เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาคล้ายลูกฟกูลาดลงสู่อ่าวไทย 

เป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ตอนล่างของภาคได้รับอิทธิพลจากทะเลมาก 
อากาศมีความชุ่มชื้นสูง อภุณหภมิเฉลี่ย ๒๖ -๒๙ องศาเซลเซียส  
มี ๓ ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนที่เกิดจากการผุกร่อน บริเวณทิวเขาสูงของภาคจะเป็นแหล่งตน้น้่า
สายส่าคัญ แต่เป็นแม่น้่าสายสั้น มีพื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์กระจายทัว่ทั้งภาค  
แร่ส่าคัญ ได้แก่เหล็ก ทรายแก้ว และพลอย เป็นต้น 

ตัวอย่าง  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรียนรู้ภูมิศาสตร์
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ใช้ข้ันตอนการสอน นำ-สอน-สรุป-ประเมิน
สร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21
เน้นทักษะการคิด
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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เอกสาร
แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ตัวอย่างหนังสือเรียน

สรุปหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

ตัวอย่าง PowerPoint

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

แผนการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างแผน ฯ
ตัวอย่างแผน ฯ

คู่มือครู
โครงสร้างคู่มือครู
ตัวอย่างคู่มือครู

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
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มีเนื้อหาครบถวน ครอบคลุม ชัดเจน 

ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

นำเสนอเนื้อหาโดยใช Infographic

เตรียมการสอนชวยครู

ใชงาย ใชสะดวก

สอดคลองกับหนังสือเรียน

ใหแนวทางในการจัดการเรียน

ใชเปนหลักฐานในการประเมิน

ตอยอดเนื้อหาในบทเรียน

มุงยกระดับผลการเรียนรู

อานสนุก เขาใจงาย

เปนเครื่องมือประกอบการสอน

สรุปรวบยอดองคความรู

ชัดเจน ครอบคลุม เขาใจงาย

สรางกิจกรรมเหมาะกับธรรมชาติวิชา
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