
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              วิชาสังคมศึกษา ส22101  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (2)                 ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เร่ือง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป    เวลาเรียน   5   ชั่วโมง  
ผู้สอน มะรูดิง แปเต๊ะ                  โรงเรียนควนโดนวิทยา  
สอนวันท่ี……เดือน.......................................พ.ศ...............                              เวลา............................. 

 
สาระส าคัญ 

 ทวีปยุโรปนับได้ว่าเป็นทวีปที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพานิชกรรมมากกว่าทวีปอ่ืน ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปนั้น ขึ้นอยู่
กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่ และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด    ส 5.1      ม.2/1 ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

        ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

ส 5.2     ม.2/1  วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง  
ธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ม.2/2  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
ม.2/3  ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
ม.2/4  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

 
 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1)  วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปได้ 
    2)  วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป 
2) ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป 
3) การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป 
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
5) ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
6) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปต่อประเทศไทย 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 
  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
  1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      - ทักษะการตีความ  
  2)  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   - ทักษะการส ารวจ        
   - ทักษะการสรุปลงความเห็น   
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 - กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.  มีวินัย  
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

    - 



กิจกรรมการเรียนรู ้ (วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม ) 
(ชั่วโมงท่ี 1 – 2) 

ขั้นน า 

 1. ครูน าข่าวเกี่ยวกับการค้าขายกับประเทศต่างๆ ของทวีปยุโรป มาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นถึงสภาพการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ ของประเทศในทวีปยุโรปว่า มีลักษณะส าคัญ
อย่างไร 
ขั้นเนื้อหา 
 3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปนั้น ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญ คือ เกษตรกรรม การท าเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การคมนาคมขนส่ง แล้ว
ครูอธิบายประเด็นส าคัญในปัจจัยดังกล่าว 
 4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง 
(ค่อนข้างเก่ง) ปานกลาง (ค่อนข้างอ่อน) และอ่อน ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มใบงานที่ 1.1 เร่ือง ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
 5. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาจากหนังสือประกอบการเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม  เมื่อท าเสร็จให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลย
ค าตอบในใบงาน 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน และให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนเสนอแนะเพิ่มเติม 
โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน า 
ขั้นสรุป 
 7. ครูให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสภาพเศรษฐกิจของยุโรป มาคนละ 1 ข่าว เพื่อใช้
ในการเรียนชั่วโมงเรียนต่อไป 
 

(ชั่วโมงท่ี 3 – 4) 
ขั้นน า 
 1. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการทบทวนความรู้ที่เรียนไปในคาบที่แล้ว โดยการถาม – ตอบ นักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
 2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเล่าข่าวประจ าวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสภาพเศรษฐกิจของยุโรป 
เช่น การส่งสินค้าเข้า-ออก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หรือการติดต่อค้าขายกันภายในประเทศในทวีปยุโรป 
หรือกับประเทศในทวีปอื่นให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน 



ขั้นเนื้อหา 
  3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ข่าวดังกล่าวนั้น เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป ที่
มีความส าคัญ และมีผลต่อภูมิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ครูอธิบายเชื่อมโยงในหนังสือประกอบการเรียน เร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
ขั้นสรุป 
 5. ครูอธิบายเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน ความรู้เพิ่มเติมเร่ืองกลุ่มสหภาพยุโรป ( European 
Union : EU )ซึ่งนักเรียนมีเอกสารความรู้เพิ่มเติมเร่ืองกลุ่มสหภาพยุโรป ( European Union : EU ) ทุกคน 
โดยครูเป็นผู้แจกเอกสารให้ ครูและนักเรียนศึกษาร่วมกันพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

(ชั่วโมงท่ี 5) 
ขั้นน า 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป และกลุ่ม
สหภาพยุโรป  

ขั้นเนื้อหา 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป จากนั้นครูให้

นักเรียนจับคู่ท าใบงานที่ 1.2 เร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป และกลุ่มสหภาพ
ยุโรป ตามค าถาม ต่อไปนี้ 

  1) การที่เศรษฐกิจในทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้ากว่าทวีปอ่ืน อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ส าคัญ
ได้แก่อะไรบ้าง 
  2) เกษตรกรรมของทวีปยุโรปมีพื้นที่จ ากัดเร่ืองขนาด พื้นที่ และแรงงาน แต่ท าไม่กลับมีผลผลิตที่
มีคุณภาพ 
  3) บริเวณใดของทวีปยุโรปที่มีการเลี้ยงสัตว์กันมาก 
  4) แหล่งจับปลาที่ส าคัญของทวีปยุโรปอยู่ในบริเวณใด 
  5) ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ของทวีปยุโรป ได้แก่อะไรบ้าง 
  6 ) สินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตกันมากในโรงงานอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปได้แก่อะไรบ้าง 
  7) แหล่งอุตสาหกรรมที่เด่นของทวีปยุโรปอยู่บริเวณใดบ้าง และผลิตอุตสาหกรรมชนิดใด 
  8 ) การคมนาคมทางบกเส้นทางถนนในทวีปยุโรปมีลักษณะอย่างไร 
  9) ให้นักเรียนบอกชื่อสายการบินที่นักเรียนรู้จักมา 2 สายการบิน 
  10)ให้นักเรียนบอกชื่อท่าอากาศยานที่นักเรียนรู้จักมา 2             
 
 
 



ขั้นสรุป 
 3.   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เร่ืองปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
 4.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปมา
ล่วงหน้า เพื่อน ามาใช้ประกอบการเรียนในชั่วโมงเรียนต่อไป 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป (2) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป (2) 

ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 1.1เร่ือง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรป 

ใบงานที่  1 . 1  เ ร่ือ ง  ลั กษณะทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรป 

ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 1.2 เร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีป
ยุโรป 

ใบงานที่ 1.2เร่ืองการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของทวีปยุโรป 

ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
    1)  หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์  ม.2  
    2)  หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม     
      (1) กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ. โลกของเรา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ 
        อจท. จ ากัด, 2545. 
      (2) กนก วีรวงศ์ และคณะ. ภูมิภาคศึกษาแผนท่ีทวีปยุโรป. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
        ปาเจรา จ ากัด, 2547. 
      (3) William, Roger. ทวีปยุโรป. พวงนิล ค าปังสุ์. ผู้แปล. กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 
        2540. 
    3)  ตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับการค้าขายกับประเทศต่างๆ ของทวีปยุโรป 
    4)  ตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
    5)  ใบงานที่ 1.1 เร่ือง การสืบค้นข้อมูลแหล่งเกษตรกรรมของทวีปยุโรป 
    6)  ใบงานที่ 1.2 เร่ือง การสืบค้นข้อมูลแหล่งอุตสาหกรรมของทวีปยุโรป 
   
 



แหล่งการเรียนรู้ 
    1)  ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
    2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
      th.wikipedia.org/wiki/ทวีปยุโรป  
      www.thaigoodview.com/library/...n/.../sec01p09.html                                
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ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 
          ได้ตรวจเห็นว่า มีความเหมาะสมและเห็นควรให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้   
          ควรปรับปรุง…………………………………………………………………………………               
 
                                                                                              ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง 
                                           (นายนิรัตน์     เสมอภพ) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................  
 
                                                                         ลงชื่อ….......................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                              ลงชื่อ….........................................ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  
                                 (นายจ าแนก      เรืองติก  ) 
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การค้าขายกับประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป 
แนวทางการเดินทางสู่การเจรจาการค้าเสรีไทย-อีย ู

 

“สหภาพยโุรป” กลุ่มเศรษฐกิจที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของประเทศต่างๆ  ในทวีปยุโรป    27 ประเทศ ที่มี
ประชากรกว่า 500 ล้านคน เป็นตลาดที่มีก าลังซ้ือสูงที่สุดตลาดหนึ่งของโลก ทั้งในด้านสินค้าและบริการ ในด้านการค้ากับ
ไทย สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าส าคัญอันดับที่ 3 และตลาดส่งออกหลักอันดับที่ 2 ในปี 2552 มูลค่าการค้าสองฝ่ายรวม 30,305.35 

ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 10.59%                  ของมูลค่าการค้ารวมของไทย ในด้านการลงทุน สหภาพยุโรปเป็นนัก
ลงทุนส าคัญอันดับ 4 ของไทย    

แม้ว่า สหภาพยุโรปจะเป็นคู่ค้าส าคัญ โดยเฉพาะเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เช่น ไก่แปรรูป 
ยางพารา ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง                ด้านสินค้าอุตสาหกรรม 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และช้ินส่วน อัญมณีและเครื่องประดับ เส้ือผ้าส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง  รถยนต์และช้ินส่วน แต่การ
ส่งออกของไทยก็ยังประสบกับปัญหาอุปสรรคด้านการค้ากับสหภาพยุโรปทั้งในด้านมาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี  

รัฐบาลไทยได้รับความเห็นชอบกรอบการเจรจาจากรัฐสภาเมื่อเดือนมกราคม 2551 ให้เข้าร่วมเจรจากับอาเซียนใน
การเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU FTA)                     ซ่ึงเป็นการเจรจาในระดับภูมิภาค
ที่ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่มุ่งหวังจะให้ความตกลงดังกล่าว                          เป็นเครื่องมือในการช่วยลดปัญหา
อุปสรรคทางการค้า ขยายการค้าและการลงทุน รวมถึงจะให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างสอง
ภูมิภาค ตลอดจนและเช่ือมโยงการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าและการลงทุนของสองภูมิภาค                          ในตลาดโลก  

ในช่วงปี 2550-2552 อาเซียนและสหภาพยุโรปได้ประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี 7 ครั้ง และในประชุมครั้งที่ 
7 เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2552 ที่มาเลเซีย นับเป็นครั้งสุดท้ายของการประชุม  ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศหยุดพักการเจรจา 

เนื่องจากสหภาพยุโรปมีปัญหาด้านนโยบายระหว่างประเทศที่ไม่ยอมรับให้พม่าเข้าร่วมในการเจรจาและไม่สามารถลง
นามในสัญญาใดๆ ร่วมกับพม่าได้ ประกอบกับระดับการพัฒนาที่ยังแตกต่างกันมากระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง
และอาเซียนกับสหภาพยุโรป  

สหภาพยุโรปจึงได้เปลี่ยนแนวทางการเจรจาแบบภูมิภาคเป็นแบบทวิภาคี โดยเลือกที่จะเจรจากับประเทศสมาชิก
อาเซียนเป็นแบบรายประเทศที่มีความพร้อมก่อนเพียง 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ เวียดนาม   และไทย โดยได้เริ่มเจรจาทวิภาคี
กับสิงคโปร์แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 และคาดว่าจะสรุปผล 

โดยได้เริ่มเจรจาทวิภาคีกับสิงคโปร์แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม  2553 และคาดว่า จะสรุปผลการเจรจาภายใน      2 ปี ทางด้าน
เวียดนามนั้น คาดว่าคงจะประกาศเจรจากับสหภาพยุโรปในไม่ช้า ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เช่น มาเลเซีย  ได้
เริ่มหารือแนวทางการเจรจากับสหภาพยุโรปแล้ว ส าหรับอินโดนีเซีย  และฟิลิปปินส์ ได้ท าการศึกษาและเตรียมพร้อมที่จะ
เจรจากับสหภาพยุโรปเป็นการภายในไว้แล้ว   

สหภาพยุโรปแสดงความสนใจมาอย่างต่อเนื่องที่จะเจรจากับไทย และภาคเอกชนไทยในหลายสาขาเร่งรัดให้
ภาครัฐเปิดการเจรจากับสหภาพยุโรป เนื่องจากไม่ต้องการสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันให้กับคู่แข่งจากประเทศคู่
ภาคี FTA ของสหภาพยุโรปที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร  ไปแล้ว  

ตัวอย่างข่าว 
 



ไทยเองก็มีความสนใจที่จะเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรป               มี
ความส าคัญทั้งในด้านการค้าและการลงทุนในอันดับแรกๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อม                       อย่าง
รอบคอบและรอบด้านและเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550                      ที่ก าหนดให้
การท าความตกลงระหว่างประเทศทีม่ีผลผูกพันดา้นการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาและต้องรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กระบวนการท าสัญญาระหว่างประเทศ  

       กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในเรื่องการจัดท าความตกลง
การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 มกราคม 2553 ประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาสังคม นักวิชาการ
และภาคเอกชน ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ทั้งในด้านประโยชน์ที่ จะได้รับและ ข้อกังวลรวมถึงมาตรการรองรับ 
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ รวมถึงผลดี ผลเสียในการจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป   

 เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนได้ขยายไปในเชิงกว้างและลึก คณะกรรมการข้างต้นจึงได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนจาก 4 ภาคส่วนที่ส าคัญ ได้แก่                             ภาคประชาสังคม ภาค
เกษตร ภาคเอกชนและภาครัฐ ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่เดือนเมษายน– สิงหาคม 2553 และให้สรุปข้อคิดเห็นที่
ได้รับจากทุกภาคส่วนเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการจัดท าความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพ
ยุโรปต่อไป 

 นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ท าการศึกษาผลประโยชน์ ผลกระทบจากการเจรจาทวิภาคีกับสหภาพยุโรปตลอดจนศึกษาแนวทางเยียวยาให้กับ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก  FTA อย่าง
ต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นสาธารณะผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต (เวปบ
อร์ด) เกี่ยวกับการจัดท าความตกลง FTA กับสหภาพยุโรปอีกทางหนึ่งด้วย  

กระทรวงพาณิชย์ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย -
สหภาพยุโรปเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการเจรจากับสหภาพยุโรป
หรือไม่ และหากมีการเจรจาในอนาคต ข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก็จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการจัดท ากรอบการเจรจา 
ก าหนดท่าที และเตรียมมาตรการช่วยเหลือ ปรับตัวและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดท าความตกลง  FTA กับ
สหภาพยุโรป  

 ดังนั้น แม้ว่าคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ จะได้รับฟังความคดเห็นมาหลายครั้งแล้วทั้งในกรุงเทพฯ 
และภูมิภาคต่างๆ คณะกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในเรื่องการจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย -
สหภาพยุโรป ก็ยังจะจัดให้มีเวทีสาธารณะเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนที่อาจจะยังตกหล่นไม่
ครบถ้วนเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่กรุงเทพฯ ก่อนจะประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อ
กังวลต่างๆ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาตัดสินใจเรื่องการจัดท า FTA กับสหภาพยุโรปต่อไป    

 
 
 
 
 
ท่ีมา : http://112.121.134.50:81/news/?name=news&file=readnews&id=571  
  สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 
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ข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสภาพเศรษฐกิจของยุโรป 

 
 
 
 

การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของยุโรป 
ภาวะเศรษฐกิจสหภาพยุโรป กรกฎาคม 2553 

 

ข่าวเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง : วันจันทร์ที ่16 สิงหาคม 2553 15:11:38 น. 
 

บทสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ประจ าเดือนกรกฎาคม 2010 พบว่า เสถียรภาพภายใน (Internal stability) มี
การฟื้นตัวในระดบัต่ าต่อเนื่องโดยผลการทบทวนประมาณการ GDP ประจ าไตรมาสแรกของปียืนยันการขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 0.2 จากไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเช่นเดิม ขณะที่ดัชนผีลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมยังคงขยายตัวได้ดี
ต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากร้อยละ 0.8 ในเดือนเมษายน ขณะที่ดัชนคีวามเชื่อมั่นทางธุรกิจประจ าเดือนกรกฎาคมฟ้ืน
ตัวค่อนข้างแข็งแกร่งซ่ึงน่าจะเกื้อหนุนต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ส าหรับอัตราเงนิเฟ้อในเดือนมิถนุายน
ชะลอตัวลงจากเดือนที่แล้วเหลือร้อยละ 1.4 ขณะที่อัตราการว่างงานเดือนมิถนุายนทรงตัวที่ระดับรอ้ยละ 10.0 เป็นเดือนที่ 4 

ติดต่อกันแมจ้ะท าสถิติสูงสุดในรอบ 11 ปีก็ตามแต่ก็สะท้อนถึงความมีเสถียรภาพขึ้นโดยล าดับ โดยมีจ านวนผู้ว่างงาน
ทั้งส้ิน 15.77 ล้านคน  

ในส่วนของภาคการเงินในเดือนกรกฎาคม ธนาคารกลางสหภาพยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
(Refinancing rate) ไว้ที่ระดบัร้อยละ 1.0 เป็นเดือนที่ 15 ส่งผลดีต่ออัตราดอกเบี้ยโดยรวมให้อยู่ในระดับต่ าต่อไปแมจ้ะมีการ
ปรับเพิ่มขึ้นบ้างในเดือนนี้เนื่องจากความกังวลถึงผลของวิกฤตหนีส้าธารณะที่จะมีต่อสถาบันการเงนิในยุโรป กระนั้นก็ด ี

ผลของนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ ายงัไม่สามารถกระตุ้นการเร่งปล่อยสินเช่ือเข้าสู่ระบบได้แต่อย่างใดโดยปริมาณเงินยงัคง
ทรงตัวในระดบัต่ าเช่นเดียวกับการขยายตัวของสินเชื่อที่แม้จะเริ่มปรับตัวดขีึ้นอย่างช้าๆ เป็นเดือนที่ 3 แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่
ต่ ามาก  

ส าหรับเสถียรภาพภายนอก (External stability) พบว่า ในเดือนพฤษภาคมดุลบัญชีเดนิสะพัดของ Euro area ขาดดุล 
5.8 พันล้านยูโรใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่กระแสเคลื่อนย้ายเงินทนุมีการไหลเข้าสุทธิเพิ่มขึน้เล็กน้อย 17.8 พันล้านยู
โร ส าหรับค่าเงินยโูรในเดือนกรกฎาคมแข็งค่ากับเงนิทุกสกุลเปน็ครั้งแรกในรอบ 8 เดือนเนื่องจากความกังวลถึงปัญหาหนี้
สาธารณะที่มีต่อสถาบันการเงินในยุโรปผ่อนคลายหลงัประกาศผลการท า stress test ในธนาคารขนาดใหญ่ ประกอบกับ
บทบาทการเปน็ safe haven currency ของเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงในช่วงที่ผ่านมาเมื่อความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกเริ่มดีขึน้ 

 
 
 
ท่ีมา : news.siamx.com/.../ภาวะเศรษฐกิจสหภาพยุโรป%20กรกฎาคม%202553.php   
  สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 

ตัวอย่างข่าว 
 



 

 
 

เรื่อง การสืบค้นข้อมูลแหล่งเกษตรกรรมของทวีปยุโรป 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเกษตรกรรมของทวีปยุโรปมาวิเคราะห์ร่วมกันในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. แหล่งเกษตรกรรมจากข้อมูล อยู่ในบริเวณใดของทวีปยุโรป 
              
              

 

2. พืชส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง 
              
              

              
              

 

3. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในข้อ 1 และข้อ 2 นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอะไรบ้าง อธิบายเหตุผล 
              
              

              
              

              
 

 

 

เร่ือง    
 

(สาระส าคัญของข้อมูลที่สืบค้น) 
 
ที่มา      
 

 

ใบงานที ่1.2 
 



 

 
 

เรื่อง การสืบค้นข้อมูลแหล่งเกษตรกรรมของทวีปยุโรป 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเกษตรกรรมของทวีปยุโรปมาวิเคราะห์ร่วมกันในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. แหล่งเกษตรกรรมจากข้อมูล อยู่ในบริเวณใดของทวีปยุโรป 
              
              

 

2. พืชส าคัญ ได้แก่อะไรบ้าง 
              
              

              
              

 

3. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในข้อ 1 และข้อ 2 นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอะไรบ้าง อธิบายเหตุผล 
              
              

              
              

              
 

(หมายเหตุ  พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

เร่ือง    
 

(สาระส าคัญของข้อมูลที่สืบค้น) 
 
ที่มา      
 

 

ใบงานที ่1.1 
 



 

 
 

เรื่อง การสืบค้นข้อมูลแหล่งอุตสาหกรรมของทวีปยุโรป 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปมาวิเคราะห์ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. แหล่งอุตสาหกรรมจากข้อมูล อยู่ในบริเวณใดของทวีปยุโรป 
              
              

 

2. อุตสาหกรรมในข้อ 1 มีอะไรบ้าง 
              
              

              
              

 

3. การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในข้อ 1 และข้อ 2 นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอะไรบ้าง อธิบายเหตุผล 
              
              

              
              

              
 

 

 

 

เร่ือง    
 

(สาระส าคัญของข้อมูลที่สืบค้น) 
 
ที่มา      

 
 

ใบงานที ่1.2 
 



 

 
 

เรื่อง การสืบค้นข้อมูลแหล่งอุตสาหกรรมของทวีปยุโรป 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปมาวิเคราะห์ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. แหล่งอุตสาหกรรมจากข้อมูล อยู่ในบริเวณใดของทวีปยุโรป 
              
              

 

2. อุตสาหกรรมในข้อ 1 มีอะไรบ้าง 
              
              

              
              

 

3. การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในข้อ 1 และข้อ 2 นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอะไรบ้าง อธิบายเหตุผล 
              
              

              
              

              
 

(หมายเหตุ  พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 
 

เร่ือง    
 

(สาระส าคัญของข้อมูลที่สืบค้น) 
 
ที่มา      
 

 

ใบงานที ่1.2 
 



 
 

 
ล าดับ
ท่ี 

รายการประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1 น าเสนอเน้ือหาในผลงานได้ถูกต้อง     

2 การน าเสนอมีความน่าสนใจ     

3 ความเหมาะสมกับเวลา     

4 ความกล้าแสดงออก     

5 บุคลิกภาพ น้ าเสียงเหมาะสม     

                                                                              รวม  

 
      ลงชื่อ..............................................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                ......................./.........................../........................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 การน าเสนอผลงานสมบูรณ์ชัดเจน            ให้  4  คะแนน 
 การน าเสนอผลงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย       ให้  3  คะแนน 
 การน าเสนอผลงานยังมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่   ให้  2  คะแนน 
 การน าเสนอผลงานมีข้อบกพร่องมาก            ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18-20 
14-17 
10-13 

ต่ ากว่า 10  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 



 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรงุ
ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20  
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                               ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 
14-17 
10-13 

ต่ ากว่า 10   

ดีมาก 

ด ี
พอใช ้

ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ดี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 

หมายเหตุ  ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเปน็ผู้ประเมิน   หรือใหต้ัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมนิ  
 หรือให้มีการประเมนิโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง ภูมิศาสตรท์วีปยุโรป (2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมของทวีปยุโรป คือข้อใด 
  ก. ประชากรมีจ านวนน้อย  ข. พื้นที่และแรงงานมีน้อย 
  ค. สภาพแวดล้อมไม่อ านวย  ง. ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินเก่า 
 

 2. บริเวณใดของทวีปยุโรปที่มีการเลี้ยงสัตว์จ านวนมาก 
  ก. ยุโรปใต้ และตอนกลาง   
  ข. ยุโรปตอนเหนือ และตอนใต้ 
  ค. ยุโรปตอนกลาง และตอนเหนือ  
  ง. ยุโรปตอนเหนือ ตะวันตก และตะวันออก 
 

 3. แหล่งปลาชุกชุมของทวีปยุโรปจะอยู่บริเวณใด 
ก. กลางทะเลเหนือ  ข. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ค. ตอนเหนือของทะเลบอลติก  ง. ตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

4.   เพราะเหตุใด สินแร่ในทวีปยุโรปจึงมีน้อย 
ก. เพราะส่งไปขายต่างประเทศจ านวนมาก 
ข. เพราะเส้นทางของสายแร่เปลี่ยนแปลงไป 
ค. เพราะมีการท าเหมืองแร่ประเภทเหมืองเปิดหลายแห่ง 
ง. เพราะมีการท าอุตสาหกรรมมาก และมีการขุดแร่ใช้มาเป็นเวลานาน 

 

5.   ประเทศชั้นน าด้านอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปมีหลายประเทศ ยกเว้นประเทศใด 
ก. อังกฤษ  เยอรมนี  ข. ออสเตรีย   สเปน 
ค. สวีเดน ฝร่ังเศส  ง. อิตาลี   รัสเซีย 
 

6.   ประเทศในทวีปยุโรปได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการอุตสาหกรรมอย่างไร 
ก. ผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองประดับราคาแพงจ านวนมาก 
ข. ผลิตสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ า และใช้แรงงานราคาถูก 
ค. ผลิตสินค้าประเภทใช้เทคโนโลยี มีการผลิตน้อยชิ้นแต่ละชิ้นมีมูลค่าสูง 
ง. ผลิตสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อแข่งกับสินค้าอุตสาหกรรมจากทวีปเอเชีย 



    7.   อุตสาหกรรมในภูมิภาคใด ของทวีปยุโรปที่มีความเจริญน้อยกว่าภูมิภาคอื่น 
ก. ยุโรปใต ้ ข. ยุโรปเหนือ 
ค. ยุโรปตะวันตก  ง. ยุโรปตะวันออก 

 
8.   เพราะเหตุใด ประชาชนจากทวีปอื่นจึงนิยมมาท่องเที่ยวในทวีปยุโรป 

ก. การคมนาคมสะดวก สินค้าราคาถูก 
ข. มีความปลอดภัยสูง มีการประชาสัมพันธ์ดี 
ค. มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใจกลางทวีปยุโรป สะดวกต่อการเดินทาง 
ง. เพราะสภาพธรรมชาติสวยงาม อากาศหนาวเย็น มีความปลอดภัยสูง 

 
9.   สินค้าที่ประเทศในทวีปยุโรปสั่งซื้อจากประเทศต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทใด 

ก. ประเภทวัตถุดิบ ข. ประเภทเคร่ืองจักรกล 
ค. ประเภทอาหารส าเร็จรูป ง. ประเภทสินค้าหัตถกรรม 

 
10.  สินค้าที่ประเทศในทวีปยุโรปส่งไปขายต่างประเทศ ได้แก่สินค้าประเภทใด 

ก. สินค้าหัตถกรรม ข. สินค้าอุตสาหกรรม  
ข. สินค้าวัตถุดิบ เกษตรกรรม ง. สินค้าประเภทเคร่ืองประดับ 
 

 11. การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป มีความส าคัญในเร่ืองใด 
  ก. มีอ านาจต่อรองทางการค้า 
  ข. แสดงพลังอ านาจที่ยิ่งใหญ่ 
  ค. มีความเข้มแข็งทางการเมือง 
  ง. สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน 
 
 12. ความเจริญก้าวหน้าด้านการพาณิชยกรรมของยุโรป จะอยู่ในภูมิภาคใด 
  ก. ยุโรปตะวันออก ข. ยุโรปใต้และยุโรปเหนือ 
  ค. ยุโรปกลาง และตะวันออก ง. ยุโรปตะวันตก เหนือ และใต้ 
 
 13. การคมนาคมขนส่งในบริเวณใดของยุโรป ที่มีประสิทธิภาพมาก 
  ก. ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันออก ข. ยุโรปตะวันตกและยุโรปใต้ 
  ค. ยุโรปเหนือ ง. ยุโรปใต ้

 



 14. เพราะเหตุใด ประเทศในทวีปยุโรปจึงสามารถใช้เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกันระหว่างประเทศได้ทั้งทวีป 
  ก. เพราะพื้นที่ไม่มาก 
  ข. เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
  ค. เพราะเส้นทางรถไฟใช้รางมาตรฐานแบบเดียวกัน 
  ง. เพราะเส้นทางรถไฟส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 15. เพราะเหตุใด เส้นทางการคมนาคมทางอากาศของทวีปยุโรป จึงได้รับความนิยมจากประชาชน
ทั่วไป 
  ก. ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะดี ข. เพราะมีความปลอดภัยสูง 
  ค. เพราะเป็นสายการบินสั้น ง. เพราะราคาถูก 
 

 16. สายการบินใด ไม่สัมพันธ์กับประเทศที่เป็นเจ้าของสายการบิน 
  ก. สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ - สวิตเซอร์แลนด์   
  ข. บริติชแอร์เวย์ - สหราชอาณาจักร 
  ค. ลุฟก์ฮันซา - เยอรมนี  
  ง. แอร์ฟรานซ์ - ฝร่ังเศส 
 

 17. เพราะเหตใุด ดินแดนในทวีปยุโรปบางแห่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ก. เพราะมีแรงงานต่างชาติเข้าไปอยู่มาก 
ข. เพราะมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
ค. เพราะมีอารยธรรมจากต่างประเทศเข้าไป  
ง. เพราะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 

18. พายุฤดูหนาวทั่วทวีปยุโรป มีผลให้เกิดความเสียหายในด้านใดมากที่สุด 
ก. การจราจรทางบก ข. การจราจรทางอากาศ 
ค. ชีวิต ทรัพย์สิน การเดินทาง ง. สภาพความเป็นอยู่ของคนในเมือง 

 

19. สภาพอากาศแปรปรวนผิดปกติในทวีปยุโรป มีผลมาจากข้อใด 
ก. น้ าในทะเล และมหาสมุทรสูงขึ้น ข. น้ าแข็งในขั้วโลกละลาย 
ค. ฝนตกผิดฤดูกาล ง. ภาวะโลกร้อน 

20. ไฟป่าในทวีปยุโรปมีผลสืบเนื่องมาจากสิ่งใด 
 ก. ประชาชนเผาป่ากันอย่างต่อเน่ือง ข. ความแห้งแล้งติดต่อกันยาวนาน 

ค. การตัดไม้ท าลายป่า ง. ฝนทิ้งช่วง 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
  
 1. ข 2. ง 3. ก 4. ง 5. ข 
 6. ค 7. ง 8. ง 9. ก 10. ข 
 11. ก 12. ง 13. ข 14. ค 15. ก 
 16. ก 17. ก 18. ค 19. ง 20. ข 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              วิชาสังคมศึกษา ส22101  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (2)                 ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป   เวลาเรียน   4   ชั่วโมง  
ผู้สอน มะรูดิง แปเต๊ะ                  โรงเรียนควนโดนวิทยา  
สอนวันท่ี……เดือน.......................................พ.ศ...............                              เวลา............................. 

 
สาระส าคัญ 

 ด้วยปัจจัยที่ทวีปยุโรปมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมายาวนานอย่างต่อเน่ือง   การมีพื้นที่น้อย   แต่มีประชากร 
อาศัยอยู่มาก ตลอดจนประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  มีการบริโภคสินค้าต่างๆในปริมาณมาก   รวมทั้งพยายาม 

ที่จะเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของประเทศต่างๆ มีผลท าให้การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป ส่งผลกระทบ 

ต่อภูมิภาคอ่ืน รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีความจ าเป็นในการร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่ และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด    ส 5.1      ม.2/1 ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

        ม.2/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

ส 5.2    ม.2/2  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ม.2/3  ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
ม.2/4  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    - วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 
 



สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป 
2) ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป 
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
4) ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
5) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปต่อประเทศไทย 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 
  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
    1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    2)  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์  
      -  ทักษะการเชื่อมโยง           -  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้    
    3)  ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา  
   
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 1) กระบวนการท างานกลุ่ม         
 2) กระบวนการปฏิบัติ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.  มีวินัย  
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

    - 

 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู ้ (  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม) 
 

(ช่ัวโมงที่ 1-2) 
ขั้นน า 
 1.ครูน าเข้าบทเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอหัวข้อข่าวจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปที่ครูมอบหมายให้ไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  
ในการเรียน 
ขั้นเนื้อหา 
 2.ครูอธิบายประเด็นส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป เช่น สภาพอากาศแปรปรวนผิดปกติ ไฟป่า 
มลภาวะทางอากาศ ขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
 3.นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ช่วยกันท าใบงานท่ี 2.1 เร่ือง การใช้
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อม  โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข่าวที่สืบค้นข้อมูล 
มาวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ก าหนด 
 4.นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนช่วยกันแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญจากการน าเสนอผลงานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของทวีปยุโรป 
 5.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เร่ือง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป จากหนังสือเรียนหรือ
หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม และช่วยกันท าใบงานท่ี 2.2 เร่ือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
 6.นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ประมาณ 3-4 กลุ่ม และให้กลุ่มอ่ืนที่มีผลงาน
แตกต่างกันได้น าเสนอเพิ่มเติม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

(ชั่วโมงท่ี 3 – 4) 
ขั้นน า 
 1.โดยการน าภาพ หรือภาพข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
มาให้นักเรียนวิเคราะห์ร่วมกันถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว 
ขั้นเนื้อหา 
 2.ครูอธิบายเชื่อมโยงในหนังสือประกอบการเรียน เร่ืองแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
 3.นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิม) ร่วมกันศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม และช่วยกันช่วยกันท าใบงานท่ี 2.3 เร่ือง แนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป   
 



ขั้นสรุป 
 4.ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงานที่ 2.3 พร้อมอธิบายเพิ่มเติม 
 5.ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (2) 
 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 2.1 เร่ือง การใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ใบงานที่ 2.1 เร่ือง การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 2.2 เร่ือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป 

ใบงานที่ 2.2 เร่ือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป 

ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 2.3เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป   

ใบงานที่ 2.3 เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป   

ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีป
ยุโรป (2) 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีป
ยุโรป (2) 

ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
   1)  หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์  ม.2 
   2)  หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 

   (1) กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ. โลกของเรา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ 
     อจท. จ ากัด, 2545. 

  (2)  กนก  วีรวงศ์ และคณะ. ภูมิภาคศึกษาแผนท่ีทวีปยุโรป. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
       ปาเจรา จ ากัด, 2547. 

 3)  ตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
 4)  ใบงานที่ 2.1 เร่ือง การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อม 



 5)  ใบงานที่ 2.2 เร่ือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
 6)  ใบงานที่ 2.3 เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

   1) ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
       2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
                          new.thaieurope.net/content 
         www.greenshopcafe.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 



ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 
          ได้ตรวจเห็นว่า มีความเหมาะสมและเห็นควรให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้   
          ควรปรับปรุง…………………………………………………………………………………               
 
                                                                                              ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง 
                                           (นายนิรัตน์     เสมอภพ) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                                                         ลงชื่อ….......................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                           (นายราชศักดิ์      ชูชื่น) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                              ลงชื่อ….........................................ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  
                                 (นายจ าแนก      เรืองติก  ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



บันทึกหลังสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (2)                       2 
เร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป            เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  .                         
……………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ด้านความรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ด้านทักษะ/กระบวนการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ด้านคุณลักษณะ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
       
  

 
ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               

(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 
 



 

                   

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ปัญหาความแห้งแล้งในทวีปยุโรป 

เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ประเทศในทวีปยุโรปหลายประเทศก าลังประสบกับปัญหา
ความแห้งแล้งที่เร่ิมทวีความ รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยุโรปตอนใต้ เช่น สเปน และ
โปรตุเกส ประสบกับปัญหาไฟป่าที่รุนแรงอย่างแสนสาหัสในปีที่ผ่ านมา และนักวิทยาศาสตร์ยังคง
คาดการณ์ว่าปัญหาดังกล่าวจะยังคงด าเนินต่อไปและอาจ เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ  สถิติความแห้ง
แล้งเนื่องจากปริมาณน้ าฝนน้อยในปีที่แล้ว อาจจะถูกลบสถิติลงด้วยความแห้งแล้งที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ 
นักวิทยาศาสตร์หลายท่านออกมาเตือนประเทศยุโรปใต้ เช่น ฝร่ังเศส และสเปน ให้พร้อมรับกับภัยแล้งที่
ก าลังจะมาถึงในปีนี้ ในปีที่ผ่านมาประเทศยุโรปใต้ล าบากอย่างมากกับการจัดการภาวะความแห้งแล้ง 
ประเทศโปรตุเกสประสบปัญหาไฟป่าเผาผลาญท าลายพื้นที่กว่า 3 แสนเฮกเตอร์ หรือประมาณ 1,875,000ไร่ 
และมีผู้เสียชีวิต 18 ราย 

ประเทศสเปนก็ประสบปัญหาไฟป่าเช่นเดียวกัน และจากความแห้งแล้งท าให้ปริมาณน้ าส ารองใน
ประเทศของสเปนลดลงอย่างมาก ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า อีกทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยพลังน้ า
ของสเปนมีความสามารถในการผลิตลดต่ า ลงมากที่สุด            ในรอบ 48 ปี (เพียง 41.3 เปอร์เซ็นต์) และใน
ปีที่แล้วสเปนผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ าได้เพียง 9.1 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณ
การใช้พลังงานของชาวสเปนมีมากขึ้นเนื่องจากอากาศร้อน สเปนจึงต้องหันไปใช้วิธีอ่ืน เช่นพลังงานลม 
ผลิตทดแทน จากปัญหาดังกล่าวท าให้รัฐบาลสเปนตัดสินใจใช้แผนรับมือความแห้งแล้งโดยสร้าง โรงกลั่น
น้ าจืดแห่งใหม่ทางตอนใต้ของประเทศ 

ประเทศฝร่ังเศสประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีความรุนแรงมากที่สุดใน
ประวัติการณ์ นอกจากนี้แล้วประเทศฝร่ังเศสยังประสบปัญหาคลื่นความร้อนที่คร่าชีวิตผู้คนไป หลายพันคน
ในช่วงปี พ.ศ. 2546 

 กลุ่มสิ่งแวดล้อม European Environment Agency (EEA) กล่าวเตือนว่า การขาดแคลนน้ า และ
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในทางตอนใต้ของทวีปยุโรปเกิดขึ้น และจากต้นแบบทางด้านสภาพอากาศชี้ให้เห็นว่า 
ทวีปยุโรปก าลังเร่ิมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแห้งแล้งดังเช่นทะเลทราย อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและ
ความแห้งแล้งที่มีแนวโน้มจะท าให้เกิดไฟป่าจ านวนมากในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน 

ปัญหาความแห้งแล้งดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นเนื่องมาจาก สภาวะเรือนกระจก
กักเก็บความร้อนไม่ให้สะท้อนออกไปนอกโลก ปฏิกิริยาเรือนกระจกเกิดจากกลุ่มก๊าซเรือนกระจกหลาย
ชนิด ที่ส าคัญได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สของเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภท

ตัวอย่างข่าว 
 



ไฮโดรคาร์บอน หรือ น้ ามันที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นกับประเทศยุโรปใต้
แล้วนั้น อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปอีก เช่น ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น
บริเวณชายฝั่งประเทศเนเธอร์แลนด์  และสหราชอาณาจักร 

ส่วนในเขตเอเชีย ปัญหาความแห้งแล้งและไฟป่าก็เป็นปัญหาที่ส าคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ประเทศอินโดนีเซียประสบกับปัญหาไฟป่าและความแห้งแล้งที่รุนแรงมาก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
รุมเร้าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่ในปัจจุบันนี้อาจ ช่วยให้ประชาชนยุโรป และผู้บริหารประเทศมอง
ภาพผลกระทบจากมลพิษได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจท าให้สหภาพยุโรปจริงจังและเร่งมาตรการด้านสภาวะอากาศ
เปลี่ยนแปลงให้ เร็วขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาสภาวะอากาศที่รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :  krupuysocial.wordpress.com/2010/07/11/ปัญหาความแห้งแล้งในทวีปยุโรป 
   สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2255 



 
 

 

เรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
1. ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงปัญหาในเร่ืองใด 
              
              

 

2. สาเหตุส าคัญของปัญหา คืออะไร 
              
              
              
 
3. นักเรียนคิดว่า ควรใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง และผลที่คาดว่าจะได้รับคืออะไร จงอธิบายเหตุผล 
              
              
              
              
              
 
 
 

เร่ือง      

 

(สาระส าคัญของข้อมูลที่สืบค้น) 
 
 

ที่มา       
 

 

ใบงานที ่2.1 
 



 

 

 

 

เรื่อง การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
1. ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงปัญหาในเร่ืองใด 
              
              

 

2. สาเหตุส าคัญของปัญหา คืออะไร 
              
              
              
 
3. นักเรียนคิดว่า ควรใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง และผลที่คาดว่าจะได้รับคืออะไร จงอธิบายเหตุผล 
              
              
              
              
              

 
(หมายเหตุ  พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

เร่ือง      

 

(สาระส าคัญของข้อมูลที่สืบค้น) 
 
 

ที่มา       
 

 

ใบงานที ่2.1 
 



 

 
 

เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

 

ตอนท่ี 1 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
 

ใบงานที ่2.2 
 



ตอนท่ี 2 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนน าความรู้จากตอนที่ 1 มาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. นักเรียนคิดว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปปัญหาใด ที่มนุษย์มีส่วนในการสร้างปัญหานั้น  
 อธิบายเหตุผล 
              
              
              
              
              
              
              
              
 
2. นักเรียนคิดวา่ ปัญหาใดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อธิบายเหตุผล 
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

 

ตอนท่ี 1 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลื่น
ความร้อน 

พาย ุ

ฤดูหนาว 

เกิดอุทกภัย
อย่างร้ายแรง 

ภาวะ 

โลกร้อน 

ท าให้เกดิ
หมอกควัน 

ไฟป่าในช่วง
ฤดูร้อน 

ไฟป่าขยาย
พื้นที่กว้าง 

ฤดูหนาวอากาศ
หนาวจัด 

ท าให้มคีน
เสียชีวิต 

ฤดูร้อนอากาศ
ร้อนจัด 

สภาพอากาศ 
แปรปรวน 

 

ไฟป่า 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป 

โรงงานอุตสาหกรรม
ปล่อยแก๊สเสียและ

เขม่าควัน 

ยานพาหนะ
ปล่อยแก๊สเสีย มลภาวะ 

ทางอากาศ 

โรงงานไฟฟ้าที่ใช้
พลังงานถ่านหิน
ปล่อยเขม่าควัน 

สารพิษ แก๊สพิษ ลอยปกคลุม 

ในเขตเมืองอุตสาหกรรมและเมือง
ใหญ่ที่มียวดยานหนาแนน่ 

มีขยะหรือของเสียมาก 
เกิดปัญหาในการก าจัด 

ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีการก าจัดขยะ 

ไม่ทันกับปริมาณที่เพิ่ม 

มีสารพิษผสม
อยู่ในขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ 

ขยะและ 
สิ่งปฏิกูล 

ใบงานที ่2.2 
 



ตอนท่ี 2 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนน าความรู้จากตอนที่ 1  มาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. นักเรียนคิดว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปปัญหาใด ที่มนุษย์มีส่วนในการสร้างปัญหานั้น 
 อธิบายเหตุผล 
              
              
              
              
              
              
              
              
 
2. นักเรียนคิดว่า ปัญหาใดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อธิบายเหตุผล 
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 

(หมายเหตุ  พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

เรื่อง แนวทางการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
 ทวีปยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ใบงานที ่2.3 
 



 

 
 

เรื่อง แนวทางการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
 ทวีปยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หมายเหตุ พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

ใบงานที ่2.3 
 



 

 
 
ล าดับ
ท่ี 

รายการประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1 น าเสนอเน้ือหาในผลงานได้ถูกต้อง     

2 การน าเสนอมีความน่าสนใจ     

3 ความเหมาะสมกับเวลา     

4 ความกล้าแสดงออก     

5 บุคลิกภาพ น้ าเสียงเหมาะสม     

                                                                              รวม  

 
      ลงชื่อ..............................................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                ......................./.........................../........................ 
 

    เกณฑ์การให้คะแนน 
       การน าเสนอผลงานสมบูรณ์ชัดเจน           ให้  4  คะแนน 
       การน าเสนอผลงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย      ให้  3  คะแนน 
       การน าเสนอผลงานยังมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่  ให้  2  คะแนน 
       การน าเสนอผลงานมีข้อบกพร่องมาก           ให้  1  คะแนน 
 
    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18-20 
14-17 
10-13 
ต่ ากว่า 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 



 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรงุ
ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20  
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                               ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 
14-17 
10-13 

ต่ ากว่า 10   

ดีมาก 

ด ี
พอใช ้

ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ดี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 

หมายเหตุ  ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเปน็ผู้ประเมิน   หรือใหต้ัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมนิ  
 หรือให้มีการประเมนิโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 


