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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อวิชาสังคมศึกษา 
รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 3        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ผู้สอน 
 
1.ค าอธิบายรายวิชา  
          ศึกษาต าแหน่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับสังคม  
การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม
ของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
ความร่วมมือของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกากับประเทศนอกภูมิภาคเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทย 
           โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ การแปลความข้อมูล การอธิบาย การอภิปราย การแก้ปัญหา สังเคราะห์ การสรุป น าเสนอข้อมูลและให้
เหตุผลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  
           เพื่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ี
มีผลต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีและสังคมโลก การน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ส5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต่อกัน   
                              ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม 
                              กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส5.1 ม.2/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาโดยใช้เครื่องมือทาง            
                     ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
ส5.1 ม.2/2 อธิบายมาตราส่วน ทิศและสัญลักษณ์ 
ส5.1 ม.2/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

          มาตรฐาน ส5.2        เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี 
                                      การด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ            
                                      สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    ส5.2  ม.2/1   ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 



- 2 - 
 

    ส5.2  ม.2/2  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง 
                                เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
           ส5.2  ม.2/3   สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ 
                                มนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  

ส5.2  ม.2/4  วิเคราะห์แนวทางการจัดการทางภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน 
                                ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์

ที่ 
ชั่วโมงที ่

หน่วยการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/
กิจกรรม 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

1 1 ปฐมนิเทศ 
- ตัวชี้วัด 
- ลักษณะเน้ือหาวิชา 
- วิธีการเรียนการสอน 
- การวัดผลและการ
ประเมินผล 

1. เข้าใจในขอบข่ายภาพรวมของ
เน้ือหาวิชาและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
2. เข้าใจตรงกันเก่ียวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนมาตรฐานการเรียนรู้ 
กฎเกณฑ์ในชั้นเรียนเกณฑ์การวัด
และประเมินผล 

- ขอบข่ายการเรียน
วิชาภูมิศาสตร ์

- แผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับ
ย่อ 
- เกณฑ์การวัด/
ประเมินผล 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 

1-4 
 

2-7 
(6 ชั่วโมง) 

1. ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปยุโรป 
     - การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม ฯลฯ) ใน
การศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรป      
     - ที่ต้ัง  อาณาเขต  
ขนาด 
     - มาตราส่วน ทิศและ
สัญลักษณ ์
     - ภูมิภาคและประเทศ 
     - ลักษณะภูมิประเทศ 
     - ลักษณะภูมิอากาศ 
     - ทรัพยากรและพืช
พรรณธรรมชาติ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส5.1  เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และความสัมพันธ์
ของสรรพสิง่ซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมศิาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจน
ใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ส 5.1 ม.2/1 วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรปและทวีป
แอ ฟ ริก า โด ย ใช้ เค รื่ อ ง มื อ ท า ง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
ส5.1  ม.2/2 อธิบายมาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุที่ ต้ัง อาณาเขตและขนาด
ของท วีป ยุ โรป ในแผนที่ ที่ ใช้ ใน
การศึกษาทวีปยุโรปได้  
2. อ ธิ บ าย ม าต ร ส่ วน  ทิ ศ แ ล ะ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผนที่ทวีป
ยุโรปได้ 
3. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม  วิเค ราะห์  แล ะ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่ต้ังลักษณะ
ทางกายภาพของทวีปยุโรปได้อย่าง
เหมาะสม 

1. กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์
1.1 การต้ังค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์
1.2 การรวบรวม
ข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.4 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
1.5 การสรุปเพ่ือ
การตอบค าถาม 
2. วิธีสอนแบบ
บรรยาย  
3. วิธีการสอนแบบ
สาธิต 
4. กระบวนการกลุ่ม 
5. กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
6. วิธีสอนแบบกรณี
ตัวอย่าง   
ฯลฯ 
 

1. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
2. อินเทอร์เน็ต 
3. เอกสารประกอบ 
4. เว็บไซด์ต่างๆ 
5. ข่าวสาร 
6. Power Point 
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สัปดาห์
ที่ 

ชั่วโมงที ่
หน่วยการเรียนรู้/สาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
   4. อภิ ป รายค วามส าคัญ การใช้

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษา
ข้อมูลทวีปยุโรป 
5. ประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ต่อสถานการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ต่างๆ ในทวีปยุโรปได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  

5-7 8-14 
(6 ชั่วโมง) 

2. สังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปยุโรป 
- การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม ฯลฯ) ใน
การศึกษา ลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปยุโรป 
- ลักษณะของประชากร 
- ลักษณะทางสังคมและ 
  วัฒนธรรม 
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
- การคมนาคมขนส่ง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส5.1  เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และความสัมพันธ์
ของสรรพสิง่ซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมศิาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจน
ใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ส5.1 ม.2/2   อธิบายมาตราส่วน 
ทิศและสัญลักษณ์ 
มาตรฐาน ส5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ส5.2  ม.2/1 ส ารวจและระบุท าเล
ที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
ส5.2  ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อท า เลที่ ต้ั ง ขอ งกิ จ ก รรมท าง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา 
 
 
 
 

1. กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์
1.1 การต้ังค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์
1.2 การรวบรวม
ข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.4 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
1.5 การสรุปเพ่ือ
การตอบค าถาม 
2. กระบวนการ
เรียนแบบแก้ปัญหา 
3. ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 
4. รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ 
5. การสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
6. กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
7. การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย   
ฯลฯ 

1. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
2. อินเทอร์เน็ต   
3. NASA World 
Wind 
4. รูปภาพ 
5. Power Point 
6. เอกสาร 
7. วีดีทัศน์สื่อการ
สอน  เก่ียวกับสังคม
วัฒนธรรมและสังคม
ในยุโรป   
8.  www.
youtube.com 
เรื่อง สารคดี 
นวัตกรรม 
การขุดอุโมงค์ที่ยาว
ที่สุดในโลกผ่าน
เทือกเขาแอลป์ 57 
กิโลเมตร 
หมายเหตุ ครูผู้สอน
ควรเปิดวีดีทัศน์สื่อ
การสอน 
นอกเวลาเรียน 
 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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สัปดาห์
ที่ 

ชั่วโมงที ่
หน่วยการเรียนรู้/สาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระห ว่าง
ลักษณะทางกายภาพที่มีต่อสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของทวีป
ยุโรปได้ 
2.. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม  วิเค ราะห์  แล ะ
น าเสนอข้อมูล เกี่ยวลักษณะทาง
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของ
ทวีปยุโรปได้อย่างเหมาะสม 

  

8-9 15-18 
(4 ชั่วโมง) 

3. วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในทวีปยุโรป 
      - การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนท่ี รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม ฯลฯ) ในการศึกษา
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติของทวปียุโรป            
      - สิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมในทวีปยุโรป 
      - ประเด็นปัญหา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ท่ีเกิดขึน้ในทวปียุโรป 
อันส่งผลกระทบต่อโลกและ
ประเทศไทย 
      - แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป 
      - ภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปยุโรป 
      - แนวทางการป้องกัน
และรับมือภัยพิบตัิในทวีป
ยุโรป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส5.1  เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และความสัมพันธ์
ของสรรพสิง่ซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมศิาสตร์ในการ 
ค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจน
ใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ส5.1 ม.2/2  อธิบายมาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ์ 
ส5.1 ม.2/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 
มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ส 5.2 ม .2/3 สื บ ค้ น  อ ภิ ป ร า ย
ประเด็นปัญ หาจากปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่ เกิดข้ึนในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา  

1. กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์
1.1 การต้ังค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์
1.2 การรวบรวม
ข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.3 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
1.4 การสรุปเพ่ือ
การตอบค าถาม 
2. วิธีสอนแบบ
บรรยาย  
3. วิธีการสอนแบบ
สาธิต 
4. กระบวนการกลุ่ม 
5. กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
6. วิธีสอนแบบกรณี
ตัวอย่าง 
ฯลฯ 
 

1. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
2. สารคดี HOME 
เปิดหน้าต่างโลก 
(1.53 ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 
1. สารคดี HOME 
เปิดหน้าต่างโลก 
(1.53 ชั่วโมง) ให้
ครูผูส้อนเปิดนอก
เวลาเรียน 
2. ให้ครูผู้สอน 
Download 
Program NASA 
World Wind มา
ติดต้ังเพ่ือใช้สอน 
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สัปดาห์
ที่ 

ชั่วโมงที ่
หน่วยการเรียนรู้/สาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
   ส5.2 ม.2/4 วิเคราะห์แนวทางการ

จัดการทางภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ีย่ังยืน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ภัยพิบัติในทวีปยุโรปได้ 
2. อภิปรายการก่อเกิดแลผลกระทบ
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
ในทวีปยุโรปได้ 
3 . อ ภิ ป ร า ย ปั ญ ห า เกี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน
ในทวีปยุโรปได้ 
4. น าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ทรัพยากรแลสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรปได้ 
5. วิเคราะห์ผลกระทบที่ประเทศ
ไทยได้รับจากการเปลี่ ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปได้ 
6. ยกตัวอย่างแนวทางการป้องกัน
และการรับมือภัยพิบัติในทวีปยุโรปได้ 

  

10 19-20 สอบกลางภาค 
11-13 21-26 

(5 ชั่วโมง) 
4. ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปแอฟริกา 
     - การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม ฯลฯ) ใน
การศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของทวีปแอฟริกา     
- ที่ต้ัง  อาณาเขต  ขนาด 
     - มาตราส่วน ทิศและ
สัญลักษณ ์
     - ภูมิภาคและประเทศ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส5.1  เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส 5.1 ม.2/1  วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกาโดยใช้เครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

1. กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์
1.1 การตั้งค าถาม
เชิงภูมศิาสตร ์
1.2 การรวบรวม
ข้อมูล 
1.3 การจัดการข้อมูล 
1.4 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
- การสรุปเพื่อการ
ตอบค าถาม 
2. วธิีสอนแบบ
บรรยาย  

1. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
2. อินเทอร์เน็ต 
3. เอกสารประกอบ 
4. เว็บไซด์ต่างๆ 
5. ข่าวสาร 
6. Power Point  
 
 
 



- 7 - 
 

สัปดาห์
ที่ 

ชั่วโมงที ่
หน่วยการเรียนรู้/สาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
       - ลักษณะภูมิประเทศ 

     - ลักษณะภูมิอากาศ 
     - ทรัพยากรและพืชพรรณ
ธรรมชาติ 

ส5.1 ม.2/2  อธิบายมาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุที่ต้ัง อาณาเขตและขนาด
ของทวีปแอฟริกา ในแผนที่ที่ใช้ใน
การศึกษาทวีปแอฟริกาได้  
2. อธิบายมาตรส่วน ทิศและ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผนที่ทวีป
แอฟริกาได้ 
3. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมศิาสตร์
ในการรวบรวม วิเคราะห์ และ
น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับที่ต้ังลักษณะ
ทางกายภาพของทวีปแอฟริกาได้
อย่างเหมาะสม 
4. อภิปรายความส าคัญการใช้
เครื่องมือทางภูมศิาสตร์ในการศึกษา
ข้อมูลทวีปแอฟริกา 
5. ประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ต่อสถานการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ต่างๆ ในทวีปแอฟริกาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. วิธีการสอนแบบ
สาธิต 
4. กระบวนการกลุ่ม 
5. กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
6. วิธีสอนแบบกรณี
ตัวอย่าง 
ฯลฯ 

 

13-15 27-31 
(5 

ชั่วโมง) 

5. สังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปแอฟริกา 
      - การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม ฯลฯ) ใน
การศึกษาลักษณะทางสงัคม
และวัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกา      
     - ลักษณะของประชากร 
     - ลักษณะทางสงัคมและ
วัฒนธรรม 
     - ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
     - การคมนาคมขนส่ง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส5.1 เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และความสัมพันธ์
ของสรรพสิง่ซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมศิาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ส5.1 ม.2/2  อธิบายมาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ ์
 
 
 
 

1. กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์
1.1 การต้ังค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์
1.2 การรวบรวม
ข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.4 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
1.5 การสรุปเพ่ือ
การตอบค าถาม 
2. การอภิปราย 
กลุ่มย่อย 

1. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
2. อินเทอร์เน็ต   
3. NASA World 
Wind 
4. รูปภาพ 
5. Power Point 
6. เอกสาร 
7. วีดีทัศน์สื่อการ
สอนเก่ียวกับสังคม
และวัฒนธรรมใน
ทวีปแอฟริกา 
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สัปดาห์
ที่ 

ชั่วโมงที ่
หน่วยการเรียนรู้/สาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 

   

มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมี 
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ส5.2  ม.2/1 ส ารวจและระบุท าเล
ที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
ส5.2  ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อท า เลที่ ต้ั ง ขอ งกิ จ ก รรมท าง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระห ว่าง
ลั กษณ ะทางกายภาพกับสั งคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกาได้ 
2. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม  วิเค ราะห์  แล ะ
น าเสนอข้อมูล เกี่ยวลักษณะทาง
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกาได้อย่างเหมาะสม 

3. กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ
แก้ปัญหา 
4. การต้ังค าถาม 
5. วิธีสอน
กรณีศึกษา 
6. กระบวนการ
สืบค้น 
7. รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ 
8. การสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
9. กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
ฯลฯ 

 

16-17 32- 35 
(4ชั่วโมง) 

6. วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ทวีปแอฟริกา 
      - การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ (แผนที่ รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม ฯลฯ) ใน
การศึกษาสิง่แวดล้อมและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติของ
ทวีปแอฟริกา      

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส5.1  เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ 
ค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
ก ร ะ บ วน ก า ร ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์
1.1 การต้ังค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์
1.2 การรวบรวม
ข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.4 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
1.5 การสรุปเพ่ือ
การตอบค าถาม 

1. เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
2. อินเทอร์เน็ต 
3. รูปภาพ 
4. Power Point 
5. เอกสาร 
6. ข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
ด้านสิ่งแวดล้อมใน
แอฟริกา 



- 9 - 
 

สัปดาห์
ที่ 

ชั่วโมงที ่
หน่วยการเรียนรู้/สาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
  - สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม

ในทวีปแอฟริกา 
      - ประเด็นปัญหา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรป 
อันส่งผลกระทบต่อโลกและ
ประเทศไทย 
      - แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 
      - ภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปแอฟริกา 
      - แนวทางการป้องกัน
และรับมือภัยพิบัติในทวีป
แอฟริกา 
 

ส5.1 ม.2/2 อธิบายมาตราส่วน ทิศ
และสัญลักษณ์ 
ส5.1 ม.2/3 วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 
มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ส 5.2  ม .2/3 สื บ ค้ น  อ ภิ ป ร า ย
ประเด็นปัญ หาจากปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่ เกิดข้ึนในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา  
ส5.2  ม.2/4 วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการทางภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ีย่ังยืน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติในทวีปยุโรปได้ 
2. อภิปรายการก่อเกิดและผลกระทบ
ท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมใน
ทวีปแอฟริกาได้ 
3. อภิปรายปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมท่ี เกิดขึ้น ในทวีป
แอฟริกาได้ 
4. น าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาได้ 
5. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีประเทศไทย
ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสิง่แวดลอ้ม
ในทวีปแอฟริกาได้ 
 

2. การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
3. กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ
แก้ปัญหา 
4. การต้ังค าถาม 
5. วิธีสอน
กรณีศึกษา 
6. กระบวนการ
สืบค้น 
7. รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ 
8. การสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
9. กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
ฯลฯ 

7. วีดีทัศน์สื่อการ
สอน  เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
แอฟริกา 
www.
youtube.com    
เรื่อง สารคดี
เก่ียวกับทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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สัปดาห์
ที่ 

ชั่วโมงที ่
หน่วยการเรียนรู้/สาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
   6. ยกตัวอย่างแนวทางการป้องกัน

และการรับ มื อภั ย พิ บั ติ ใน ท วีป
แอฟริกาได้ 

  

18-19 36-38 
(3 ชั่วโมง) 

7. องค์การความร่วมมือ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 
    - UNEP 
    - อนุสัญญาไซเตส 
    - อนุสัญญาแรมซาร์ 
    - อนุสัญญาบาเซิล 
    - พิธีสารเกียวโต 
    - อนุสัญญาเวียนนาและ 
      พิธีสารมอลทรีออล 
    - ฯลฯ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ส5.2  ม.2/3 สืบค้น อภิปราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรป 
 และทวีปแอฟริกา  
ส5.2  ม.2/4 วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการทางภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ีย่ังยืน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายลักษณะและความส าคัญ
องค์กรความร่วมมือและสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
2. น าเสนอแนวทางการให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศได้เหมาะสม 
3. น าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์
ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
4. รับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ ยนแปลงของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกาเพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

1. กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร ์
1.1 การต้ังค าถาม
เชิงภูมิศาสตร ์
1.2 การรวบรวม
ข้อมูล 
1.3 การจัดการ
ข้อมูล 
1.4 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
1.5 การสรุปเพ่ือ
การตอบค าถาม 
2. การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
3. กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ
แก้ปัญหา 
4. การต้ังค าถาม 
5. วิธีสอน
กรณีศึกษา 
6. กระบวนการ
สืบค้น 
7. รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ 
8. การสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 
9. กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) 
ฯลฯ 

1. ข่าวสาร 
2. อินเทอร์เนต 
3. PowerPoint 

20 39-40 สอบปลายภาค 
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4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชาสังคมศึกษา 3   รหัสวิชา ส22101 ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  มีแผนการ
ประเมินผลการเรียน  ดังนี้ 

4.1 ประเมินจากงานหรือภาระงานท่ีมอบหมาย      40 คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย   10 คะแนน 
4.3 การสอบกลางภาค        20 คะแนน 
4.4 การสอบปลายภาค        30 คะแนน 
 รวม                 100 คะแนน 

 4.1 ประเมินจากแบบฝึกหัดการออกแบบผลิตภณัฑ์และรายงานการน าเสนองาน (40 คะแนน) ดังตาราง 
รายการ รูปแบบของ

งาน 
วันที่มอบหมาย

งาน 
ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควร

ใชน้ าเสนอ 
คะแนน 

1. การเขียนแผนผังความคิดแสดง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 

งานเด่ียว สัปดาห์แรก 18 มิ.ย. 62 - 5 

2. วิเคราะห์ข่าวหรือกรณีตัวอย่าง
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพท่ี
ส่งผลต่อสังคม วัฒนธรรมและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป   

งานเด่ียว 24 มิ.ย. 62 19 ก.ค. 62 - 10 

3. สร้างการสร้างแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับสังคมหรือวัฒนธรรมหรือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา
พร้อมน าเสนอผลงาน 

งานกลุ่ม 2 ส.ค. 62 27 ส.ค. 62  10-15 นาที 15 

4. เขียนเรียงความในประเด็นปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม หรือภัยพิบัติในทวีป
แอฟริกา พร้อมท้ังเสนอแนวทางใน
การมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขหรือรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าว 

งานเด่ียว 2 ก.ย. 62 13 ก.ย. 62 - 10 

รวม 40 
หมายเหตุ   เวลาท่ีนักเรียนควรใช้หมายถึงเวลาท่ีครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือการบ้านชิ้นน้ันๆ นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด 
การประมาณการดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยากความซับซ้อนและปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นน้ันๆ 
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 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวชิาสังคมศึกษา 3  ส22101 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดง
ในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี(3) 
ปานกลาง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบ 
1. ส่งงานตามท่ีก าหนด 
2. มีความละเอียดรอบคอบในการท างานและท างาน
ด้วยความเอาใจใส่ 

 
 

    
 

พฤติกรรมทางด้านความมีระเบียบวินัย 
3. เข้าช้ันเรียนตรงเวลา 
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ 

     

พฤติกรรมทางด้านความซ่ือสัตย์ 
5. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด 

     

พฤติกรรมทางด้านความเสียสละ 
6. มีพฤติกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. ช่วยเหลืองานส่วนรวม 

     

พฤติกรรมทางด้านสัมมาคารวะ 
8. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
9. พูดจาสุภาพ 

     

  
สื่อการเรียนการสอน 
  1.  PowerPoint 
 2.  เหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว 
 3.  เอกสารการสอนท่ีเกี่ยวข้องจากส านักพิมพ์ต่างๆ  
 4.  Websites ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.  แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละบท 
 6.  สารคดีท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
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20 

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาคเวลาใช้สอบ 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบท่ีใช้ในการสอบกลางภาค  

มีรายละเอียดดังนี้ 
เรื่องท่ีใช้ในการสอบ/ตัวช้ีวัด ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวน

ข้อ 
คะแนน 

1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป  
ส5.1 ม.2/1 ม.2/2 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 12 4 

- อัตนัย  1  ข้อ 1 5 
2. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปยุโรป  
ส5.1 ม.2/2 ส 5.2 ม 2/1 ม.2/2 - ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 12 

 
4 
 

3. ส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ของทวีปยุโรป 
ส5.1 ม.2/2 ม.2/3  ส 5.2  ม.2/3  ม.2/4 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
- อัตนัย  1  ข้อ 

6 
1 

2 
5 

รวม  
ปรนัย (3 ข้อ : 1 คะแนน) 
อัตนัย 

30 
2 

10 
10 
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30 

4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน) 
ก าหนดสอบปลายภาค เวลาใช้สอบ 1 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้และลักษณะของข้อสอบท่ีใช้ในการสอบปลายภาค  

มีรายละเอียดดังนี้ 
เร่ืองที่ใช้ในการสอบ/ตัวชี้วัด ลักษณะและจ านวนข้อสอบ จ านวน

ข้อ 
คะแนน 

4. ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
ส5.1 ม.2/1 ม.2/2 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 12 6 

                   - อัตนัย   1    ข้อ 1 5 
5. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกา 
ส5.1 ม.2/2 ส 5.2 ม 2/1 ม.2/2 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 12 6 

6. ส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติของ
ทวีปแอฟริกา 
ส5.1 ม.2/2 ม.2/3  ส 5.2  ม.2/3  ม.2/4 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 10 5 

                    - อัตนัย   1   ข้อ 1 5 
7. องค์การความร่วมมือทางด้านส่ิงแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 
ส 5.2 ม.2/3 ม.2/4 

- ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 6 3 

รวม ปรนัย (2 ข้อ : 1 คะแนน) 
อัตนัย  

40 
2 

20 
10 

 

30 



15 
 

รายชื่อคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง 2560 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเลย พาเลช จังหวัดเลย 
 

1. ดร.ชัยรัตน์   โตศิลา   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางกิริยา ภูเงิน   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รร.จภ.เพชรบุรี  กรรมการ 
3. นายบรรจง อาทิตย์สาม  ครู ร.ร.จภ.เชียงราย   กรรมการ 
4. ว่าท่ีร.ต.สุรยุทธ  ช านาญยา  ครู ร.ร.จภ.เชียงราย   กรรมการ 
5. นางพรพิศ ยาวิไชย   ครู ร.ร.จภ.พิษณุโลก   กรรมการ 
6. นางพิมพ์ใจ พุ่มประทีป  ครู ร.ร.จภ.พิษณุโลก   กรรมการ 
7. นางกัลยา ปัญญา   ครู ร.ร.จภ.ลพบุรี    กรรมการ 
8. นางศรีสุนันท์ ประดิษฐ์  ครู ร.ร.จภ.ปทุมธานี   กรรมการ 
9. นางเพ็ญศร ี สมบูรณ์   ครู ร.ร.จภ.ชลบุรี    กรรกการ 
10. นายภูริทัศน์ สุกนวล   ครู ร.ร.จภ.เพชรบรุ ี   กรรมการ 
11. นางยุพา  ชูเนตร์   ครู ร.ร.จภ.ตรัง    กรรมการ 
12. น.ส.วิไลพร คงอินทร์  ครู ร.ร.จภ.สตูล    กรรมการ 
13. นางอรุณี มณีวรรณ  ครู ร.ร.จภ.บุรีรัมย์   กรรมการ 
14. นายพิทักษ์พงษ ์ ศาลารักษ์  ครู ร.ร.จภ.มุกดาหาร   กรรมการ 
15. นายอุไทย โกยชัย   ครู ร.ร.จภ.เลย    กรรมการ 
16. น.ส.ปาจารีย์ ช่วยสังข ์  ครู ร.ร.จภ.นครศรีธรรมราช  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 


