
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



เป้าหมายของการเรียนสาระภูมิศาสตร์



การเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์

• เป็นความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ในการแสวงหาความรู้ และตอบ
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับท าเลที่ตั้งหรือความสัมพนัธ์ของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก

• ผู้สอนควรจะสอดแทรกการรู้เรื่องภูมิศาสตรใ์นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

• การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นลักษณะทีแ่สดงความสามารถในการใช้ความเข้าใจเชิง
ภูมิศาสตร์ (ability to use geographic understanding) และการให้เหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ (geographic reasoning) เพื่อการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ (systematic geographic decision) ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนใน
อนาคต (problem solving and future planning) 

Geo-literacy or Geographic literacy



การเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์

องค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ ในการส่งเสริมผูเ้รียน

ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์
 ความเข้าใจระบบธรรมชาติและ

มนุษย์ผ่านปฏิสัมพันธ์

 การให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ผ่าน

การเช่ือมโยง

 การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตาม

นัย

 การต้ังค าถามเชิงภูมิศาสตร์

 การรวบรวมข้อมูล

 การจัดการข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การสรุปเพ่ือตอบค าถาม

 การสังเกต

 การแปลความข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์

 การใช้เทคนิค และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์

 การคิดเชิงพื้นที่

 การคิดแบบองค์รวม

 การใช้เทคโนโลยี

 การใช้สถิติพื้นฐาน



มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส ๕.๑ 

พ.ศ.๒๕๕๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และ
ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใชแ้ผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ



มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ส ๕.๒ 

พ.ศ.๒๕๕๑ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรคว์ิถีการด าเนินชีวิต มจีิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๑ ๑. แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเอง ตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

๑. จ าแนกสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

๒. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของ
สิ่งต่างๆ รอบตัว

๓. ระบุทิศหลักและที่ต้ังของสิง่ต่างๆ

๒. ระบุความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ ทิศของ
สิ่งต่างๆ

๔. ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงต าแหน่งของสิ่ง
ต่างๆ ในห้องเรียน

๓. ใช้แผนผังง่ายๆ ในการแสดงต าแหน่งของสิ่ง
ต่างๆ ในห้องเรียน

๕. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน

๔. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๑ ๑. บอกสิ่งต่างๆ ที่เกิดตามธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์

๑. บอกสิ่งต่างๆ  ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์

๒. สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว

๒. สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพ่ือการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม

๓. มีส่วนร่วมในการจัดระเบยีบสิ่งแวดลอ้มที่บ้าน
และห้องเรียน

๓. มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้น
เรียน



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๒ ๑. ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบา้น

๑. ระบุสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรยีนกับบ้าน

๒. ระบุต าแหน่งอย่างง่าย และลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก    
แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย

๒. ระบุต าแหน่งและลกัษณะทางกายภาพของสิ่ง
ต่างๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนท่ี รูปถ่าย และ
ลูกโลก

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ 
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

๓. สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก 
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร ์ที่ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๒ ๑. อธิบายความส าคัญ และคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม

๑. อธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

๒. แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่
หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า

๒. จ าแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่
หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์

๔. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มใน
โรงเรียนและชุมชน

๔. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๓ ๑. ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. ส ารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรยีนและ
ชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่  และรูปถ่าย เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะ
ทิศทาง

๒. เขียนแผนผังง่าย ๆ เพ่ือแสดงต าแหน่ง ที่ต้ัง
ของสถานที่ส าคัญในบรเิวณโรงเรียนและชุมชน

๒. วาดแผนผังเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ต้ังของสถานที่
ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน

๓. บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมของชุมชน



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยน แปลงสภาพแวดล้อม
ในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน

๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน

๒. อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร 
ธรรมชาติ ในการสนองความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ และ การประกอบอาชีพ

๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ

๓. อธิบายเกี่ยวกับมลพิษ และการก่อให้เกิด
มลพิษโดยมนุษย์

๓. อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์

๔. อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท ๔. อธิบายความแตกต่างของลักษณะเมืองและ
ชนบท

๕. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้มใน
ชุมชน

๕. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ
กับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน

๖. มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๔ ๑. ใช้แผนที่ ภาพถ่าย ระบุลักษณะส าคัญทาง
กายภาพของจังหวัดตนเอง

๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของจังหวัดตนเองดว้ยแผนที่และรปูถ่าย

๒. ระบุแหล่งทรพัยากรและสิง่ต่างๆ ในจังหวัด
ของตนเองด้วยแผนท่ี

๒. ระบุแหล่งทรพัยากรและสถานที่ส าคัญใน
จังหวัดของตนด้วยแผนท่ีและรปูถ่าย 

๓. ใช้แผนที่ อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่
มีอยู่ในจังหวัด 

๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในจังหวัด



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๔ ๑. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในจงัหวัด

๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน
จังหวัดและผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
และผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

๓. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด ๓. น าเสนอแนวทางการจดัการสิ่งแวดลอ้มใน
จังหวัด



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๕ ๑. รู้ต าแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) 
ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง

๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย

๒. ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่ส าคัญในภูมิภาคของ
ตนเองในแผนท่ี

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่ส าคัญในภูมิภาคของตน

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ
กับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๕ ๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการต้ังถิ่นฐาน และการย้าย
ถิ่นของประชากรในภูมิภาค

๑. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพล
ต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาคของตน

๒. อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
ที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิต และการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมในภูมิภาค

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่ก่อให้เกิดวิถีการด าเนินชีวิตในภูมิภาคของตน

๓. น าเสนอตัวอย่างที่สะทอ้นให้เห็นผลจากการ
รักษาและการท าลายสภาพแวดล้อมและเสนอ
แนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค

๓. น าเสนอตัวอย่างที่สะทอ้นให้เห็นผลจากการ
รักษาและท าลายสิ่งแวดล้อม และเสนอ
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ของตน



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๖ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี ภาพถ่าย
ชนิดต่างๆ) ระบุลักษณะส าคัญทางกายภาพ
และสังคมของประเทศ

๑. สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทยด้วยแผนที่ รูปถ่ายทาง
อากาศและภาพจากดาวเทียม

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศ

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ป.๖ ๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ

๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศไทย

๒. อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศ
ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น

๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบนั และผลที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนัน้

๓. จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน ๓. น าเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการ
รักษาและท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 
และเสนอแนวทางในการจดัการอย่างย่ังยืนใน
ประเทศไทย



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๑ ๑. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผน
ที่ กราฟ แผนภูม)ิ ในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย

๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

๒. อธิบายเส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ วัน 
เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ

๒. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจดู) 
เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของ
โลก

๓. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกัน
ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๑ ๓. ส ารวจ และอธิบายท าเลท่ีตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
โดยใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย

๑. ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย

๔. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ และสังคมท่ีมีผลต่อ
การเลื่อนไหล ของความคิด เทคโนโลยี สินค้า และ
ประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมี
ผลต่อท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

๑. วิเคราะห์ผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย

๒. วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๒ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรป และ
แอฟริกา

๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพ และสังคมของทวีปยุโรป และ
แอฟริกา

๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๒ ๑. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อัน
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทาง
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา

๑. ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบ ท่ีประเทศไทยได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป
และแอฟริกา

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมี
ผลต่อท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

๓. ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป และแอฟริกา

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา อย่างยั่งยืน



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๓ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวีป อเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 

๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล

๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้

๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๓ ๑. วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อัน
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และ
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

๑. ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมี
ผลต่อท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้

๓. ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้

๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ท่ีส่งผลต่อประเทศไทย

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ อย่างยั่งยืน

๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

๕. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม



มาตรฐาน ๕.๑
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๔-๖ ๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีป
ต่างๆ

๑. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ีใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์

๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิด
ปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก

๒. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหา
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก

๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓. ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา 
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน

๔. การประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็น
ผลมาจากการกระท าของมนุษย์หรือธรรมชาติ



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๔-๖ ๔. อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ท้ังในประเทศไทย และโลก

๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกและเห็นความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์

๑. วิเคราะห์สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย และโลก

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก



มาตรฐาน ๕.๒
ชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

ม.๔-๖ ๓. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

๒. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทของ
องค์การ และการประสานความร่วมมือท้ังใน
ประเทศ และนอกประเทศเก่ียวกับ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและ
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง และการประสาน
ความร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ

๕. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน

๔. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน



จบการน าเสนอ


