
 

 

ใบงานที่ ๕ 
เรื่อง  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์รอบตัวเรา และลักษณะส าคัญ 

 

ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้   มฐ. ส ๕.๑ (๑) 
จุดประสงค์การเรียนรู้    .   ศึกษากระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  

เพื่อสืบค้นข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ 

 

ค าชี้แจง นักเรียนวาดรูปเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่นักเรียนรู้จักมา ๓ ชนิด พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ 
ของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 
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ใบงานที่ ๖ 
เรื่อง  แผนที่ การก าหนดต าแหน่ง และสัญลักษณ์บนแผนที่ 

ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้   มฐ. ส ๕.๑ (๑) 
จุดประสงค์การเรียนรู้   ศึกษากระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  

เพื่อสืบค้นข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ 

 

ค าชี้แจง นักเรียนวาดแผนที่เส้นทางการเดินทางจากบ้านของนักเรียนมายังโรงเรียน โดยให้มี
ความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ ๗ 
 

เรื่อง  เส้นเมริเดียนและเส้นขนานที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้   มฐ. ส ๕.๑ (๑) 
จุดประสงค์การเรียนรู้      ศึกษากระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  

เพื่อสืบค้นข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ 

 

ค าชี้แจง ๑. นักเรียนเติมชื่อของเส้นเมริเดียน และเส้นขนานที่ส าคัญตามหมายเลขให้ถูกต้อง  
โดยศึกษาจากลูกโลกจ าลอง แผนที่ และอินเทอร์เน็ต  

 ๒. บอกความส าคัญของเส้นต่างๆ 
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๗. 



 

 

ความส าคัญของเส้นต่างๆ ระบุตามหมายเลข 
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๓. ........................................................................................................................................ 
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๔. ........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. ..... 
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๔. ........................................................................................................................................ 
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๖. ........................................................................................................................................ 
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๗. ........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... ................... 
.................................................................................................................................. ..... 
 

 
 
 
 

  



 

 

ใบงานที่ ๘ 
 
 

เรื่อง  เปรียบเทียบเวลาเมืองส าคัญในทวีปต่างๆ ทั่วโลก  
ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้   มฐ. ส ๕.๑ (๒) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายเรื่องเส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ ได้ 
 

 

ค าชี้แจง นักเรียนเปรียบเทียบเวลามาตรฐานของประเทศไทยกับเวลามาตรฐานของเมืองส าคัญ  
ในทวีปต่างๆ ทั่วโลก แล้วใส่ข้อมูลเวลามาตรฐานเมืองส าคัญน้ันลงในช่องว่างด้านขวา 

 

เวลามาตรฐาน 
ประเทศไทย 

ชื่อเมืองส าคัญ 
ในทวีปต่างๆ 

เส้นเวลา 
มาตรฐานท่ีใช้ 

เวลามาตรฐาน 
เมืองส าคัญ 

๐๗.๐๐ นาฬิกา กรุงลอนดอน เมริเดียน ๐ องศา ๐๐.๐๐ นาฬิกา 
๑๖.๐๐ นาฬิกา กรุงปักกิ่ง เมริเดียน ๑๒๐ องศาตะวันออก  
๑๔.๐๐ นาฬิกา กรุงแคนเบอร์รา เมริเดียน ๑๕๐ องศาตะวันออก  
๐๕.๐๐ นาฬิกา กรุงมอสโก เมริเดียน ๔๕ องศาตะวันออก  
๑๒.๐๐ นาฬิกา กรุงฮาวานา เมริเดียน ๗๕ องศาตะวันตก  
๐๖.๐๐ นาฬิกา กรุงเอเธนส์ เมริเดียน ๓๐ องศาตะวันออก  
๒๑.๐๐ นาฬิกา กรุงเวลลิงตัน เมริเดียน ๑๘๐ องศา  
๑๑.๐๐ นาฬิกา กรุงบัวโนสไอเรส เมริเดียน ๔๕ องศาตะวันตก  
๐๑.๐๐ นาฬิกา กรุงโตเกียว เมริเดียน ๑๓๕ องศาตะวันออก  
๒๐.๐๐ นาฬิกา กรุงเม็กซิโกซิตี เมริเดียน ๙๐ องศาตะวันตก  
๒๓.๐๐ นาฬิกา กรุงแบกแดด เมริเดียน ๔๕ องศาตะวันออก  
๑๘.๐๐ นาฬิกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมริเดียน ๗๕ องศาตะวันตก  
๐๙.๐๐ นาฬิกา กรุงปารีส เมริเดียน ๑๕ องศาตะวันออก  

 
 

 
 

 
 
 



 

 

ใบงานที่ ๙ 
 

เรื่อง  ประโยชน์ของภาพจากดาวเทียมในทางภูมิศาสตร์ 
ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้   มฐ. ส ๕.๑ (๑) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ . ศึกษากระบวนการทางภูมิศาสตร์ โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

เพื่อสืบค้นข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ 

 

ค าชี้แจง นักเรียนอธิบายการใช้ประโยชน์ภาพจากดาวเทียมในทางภูมิศาสตร์มาเป็นข้อๆ  พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างจริงในประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต 
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................................................................................................................................................................. 
 

 



 

 

ใบงานที่ ๑๐ 
ค าชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. ภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไร 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
๒. เราสามารถใช้ประโยชน์จากลูกโลกในทางภูมิศาสตร์ได้อย่างไรบ้าง  
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
๓.  จีพีเอส (GPS) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
๔.  นักเรียนบอกประโยชน์ของการใช้ภาพจากดาวเทียมในทางภูมิศาสตร์มา ๕ ข้อ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
๕. สึนามิ คืออะไร และมีความอันตรายอย่างไรบ้าง 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

ใบงานที่ ๑๑ 
ค าชี้แจง    นักเรียนน าตัวอักษรที่อยู่ด้านขวามือมาเติมหน้าข้อที่มีความหมายตรงกัน 
............ ๑. วิชาความรู้ที่ว่าด้วยพื้นที่และองค์ประกอบของพื้นที่ ก. เส้นขนาน 
............ ๒. แสดงลักษณะต่างๆ ของผิวโลกบนพื้นที่ผิวทรงกลม ข. GPS 
............ ๓. เหตุการณ์ภัยพิบัติ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ค. ไซโคลน 
............ ๔. เส้นสมมุติที่ลากรอบโลกในแนวทิศตะวันออก–ตะวันตก ง. ภูมิศาสตร์ 
............ ๕. เส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก จ. ลูกโลก 
............ ๖. ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก ฉ. สึนามิ 
............ ๗. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ช. องค์ประกอบของแผนที่ 
............ ๘. ชื่อของพายุที่เกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย ซ. เฮอร์ริเคน 
............ ๙. ชื่อของพายุที่เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ฌ. GIS 
............ ๑๐. ทิศ ขอบระวาง สัญลักษณ์ มาตราส่วน และชื่อ ญ. Mercator Projection 
............ ๑๑. เส้นแบ่งซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก ฎ. Prime Meridian 
............ ๑๒. จุดตัดระหว่างละติจูดกับลองจิจูด ฏ. พิกัดภูมิศาสตร์ 
............ ๑๓. การสัมภาษณ์ สังเกต ส ารวจ ฐ. หิน ดิน น้ า 
............ ๑๔. องค์ประกอบพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ฑ. อินเทอร์เน็ต 
............ ๑๕. แหล่งข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน ฒ. การเก็บข้อมูล 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ ๑๒ 

เรื่อง  สาเหตุ แนวทางป้องกัน และการระวังภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้   มฐ. ส ๕.๑ (๓) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ . อธิบายสาเหตุ แนวทางการป้องกันภัยธรรมชาติ และการระวังภัยที่ เกิดขึ้น 

ในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียได้ 
 
 

ค าชี้แจง นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
สอบถามผู้มีความรู้ เป็นต้น เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นบ่อย  
ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยนักเรียนเขียนสรุปออกมาเป็นประเด็นดังนี้ 

 

๑. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากสิ่งใด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
๒. การกระท าของมนุษย์มีส่วนก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไม่ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
๓. มีวิธีในการระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
๔. นักเรียนจะมีบทบาทอย่างไร ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันหรือบรรเทาความเดือนร้อน  
       จากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าว 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 

 
 
 

 


