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หนวยการเรียนรูหนวยท่ี 2  เร่ือง สภาพทางภูมิศาสตรของโลก 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ   ศิลปะ  พระพุทธศาสนา 
1.  มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย 
 ส 5.1   ม. 4-6/ 2 , 3     
2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
 ส 5. 1  ขอ 2  วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซ่ึงทําใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ  ของโลก 
 ส 5.1  ขอ 3  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตร
ในประเทศไทยและทวีปตางๆ  
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลก 
 3.2   การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
 3.3   ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก 
 3.4   ภูมิอากาศ    
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
         1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   โลก 
         2)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ลักษณะภูมิประเทศของเปลือกโลก 
         3 )  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภูมิอากาศ    

4.2    ผลการปฏิบัติงาน  ไดแก 
          1)    นักเรียนนําความรูเร่ือง   โลก  วางแผนในการดําเนิน-ชีวิตได 
                   2)   นักเรียนนําความรูเร่ือง  ลักษณะภูมิประเทศของเปลือกโลก 
          3)  นักเรียนนําความรูเร่ือง  ภูมิอากาศ มาใชวางแผนในการดําเนินชีวิต 
   มาวางแผนการประกอบอาชีพ 

 4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบหนวยการเรียน 
          1)   จากการตอบคําถาม 
          2)   จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียน 
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5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน / ชิ้นงาน 
       1)   ผลงานกลุมจากการ 
ศึกษาเรื่อง โลก 
       2)   ผลงานกลุมจากการ 
ศึกษาเรื่อง  การดําเนินชีวิต  
        3) ผลงานกลุมจากการ 
ศึกษาเรื่อง ลักษณะทางกายภาพ
ที่สัมพันธกับการดําเนินชีวิต    

 
-  อธิบายวิธีการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนเทียบการ
ศักราชได 
-  อธิบายวิธีการสรุปเนื้อหา
สาระและแหลงคนควาหา 
ขอมูล 

 
-  ศึกษา เรียนรูในเรื่องที่กลุม
ไดรับ 
 
-  นําเสนอและสรุปเปนเลม
รายงาน 

5.2 การปฏิบัติงาน 
         1)   การศึกษาคนควาขอ 
มูลจากแหลงเรียนรู / ส่ือตางๆ 
         2)  เขียนรายงานและแบบ
สรุปผลการศึกษาคนควา 
         3)  นักเรียนนําความรูเร่ือง 
โลก วางแผนในการดําเนินชีวิต
ได 
        4)  นักเรียนนําความรูเร่ือง   
ลักษณะทางภูมิประเทศของ
เปลือกโลกมาวางแผนการ
ประกอบอาชีพ 
         5 ) นักเรียนนความรูเร่ือง 
ภูมิอากาศ มาใชในการวางแผน
การดําเนินชีวิต 

 
-  แนะนําแหลงเรียนรูตางๆ 
-  แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษาคนควาและรวบรวม
สรุปเปนรายงานและนําเสนอ
ภายในชั้นเรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

-  อธิบายสรุปเนื้อหาสําคัญเมื่อ
เรียนจบในแตละหนวยยอย 

-  ทําแบบฝกทักษะในแตละ
หนวยยอย 
-  ทําแบบทดสอบหลังจบ
หนวย 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี   2/1  เร่ือง   โลก     
 เวลา  12   ชั่วโมง 

 
  1. เปาหมายของการเรียนรู 

1.1   ผลการเรียนรู    
        มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลก 
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
      อธิบายโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของโลกได  

2.  สาระสําคัญ 
2.1   สาระการเรียนรู 

           โลก 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัต ิ

2.3   ทักษะการคิด 
                      คิดวิเคราะห    คิดใหเหตุผล  การคิดรวบรวมขอมูล  การคิดตั้งคําถาม   การคิดสรุป
ความ 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1    ผลงานหรือชิ้นงาน 
          1)   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภูมิศาสตรกายภาพของโลก และสามารถอธิบาย
ได 
  3.2    กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          1)  งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  โลก และสามารถอธิบายได 
  3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
          1)   จากการศึกษาเรื่อง  โลก และสามารถอธิบายได 
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
   1)    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง โลก   จากการตอบคําถาม  
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)    สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  โลก และสามารถอธิบายได 
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
1)    ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอ

เวลา  การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  โลก  จาก

การตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  โลก    

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  

ความมีระเบียบและการมีสวนรวม 
2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ 

แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการ

นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1    ขั้นนํา   
         1)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
         2)   ใหนักเรียนลูกโลก  ครูตั้งคําถาม มีความสําคัญอยางไร  
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5.2    ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 

1.นักเรียนดูวิซีดี  เร่ือง โลก  ครูตั้งคําถาม 
   1) โลกคืออะไร 

       2)  เกิดขึ้นไดอยางไร 
       3)  โลกมีโครงสรางอยางไร 

ทักษะการสังเกต 
ทักษะการสรุปขอมูล 

2.นักเรียนแบงกลุม  5 กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
        1)  ศึกษาเรื่องโครงสรางของโลก 
        2)  จําลองโลกโดยผาครึ่ง อธิบายโครง
สรางของโลก 
         3)  จําลองระบบของโลกในจักรวาล 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

3.นักเรียนนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ครูและ   
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

ทักษะการสรุปขอมูล 

4.นักเรียนนําผลงานจัดแสดงใตอาคารเรียนเพื่อ
เผยแพร 

 

5.นักเรียนดูวีซีดี เร่ือง การปะทุของภูเขาไฟ  การ
เกิดแผนดินไหว  การเกิดรอยแยกของเปลือก
โลก  ครูตั้งคําถาม  ทําไมจึงเกิดเหตุการณเชนนี้ 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

6.นักเรียนศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยปฏิบัติดังนี้ 
     1)   แบงกลุม  5 กลุม 
     2)   ศึกษาสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลกกลุมละ 1สาเหตุ  
     3)  อธิบายอยางละเอียดพรอมภาพประกอบ 
     4)  บอกผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก 

ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

7.นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้น ครูและ
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

8.นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง โลก  
5.3    ขั้นสรุป 

           ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง  โลก โดยการสนทนาซักถาม 
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 6.  สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                      1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร สํานักพิมพแม็ค 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

        2)   รูปภาพ ลูกโลก 
        3)    ลูกโลก 
        4)   วีซีดี เร่ือง โลก 
        5)  วีซีดี เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
        6)   แบบทดสอบกอนเรียน 

         7)   แบบฝกทักษะ เร่ือง โลก 
  6.2   แหลงการเรยีนรู 
                      1)   หองสมุดโรงเรียน 
          2)   หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 

      ศึกษาการดําเนินชีวิตของมนุษยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

         1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
                -   เลือกกิจกรรมที่สนใจ 

         2.   ขั้นวิเคราะห 
                -   ศึกษาวิธีการดําเนินชีวิตในดานที่สนใจ 
                -   ผลที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

         3.   ขั้นสรุป 
                 -   สรุปขอมูล  

          4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
                 -   ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงความรูตางๆ แลวนํามาเปรียบเทียบเพื่อสรุป   
ขอเท็จจริง 

7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนรูกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลปไดโดย
กําหนดภาระงานวาดภาพตามจินตนาการ โดย นักเรียนเลือก กิจกรรมที่สรางสรรคที่ไมทํารายโลก 
 
 



 34

ภาระงาน “ภาพตามจินตนาการ” 
การบูรณาการ   ศ  1.1  ขอ 1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถจินตนาการได 
ผลงานที่ตองการ  ภาพกิจกรรมที่สรางสรรคไมทํารายโลก 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.  เลือกภาพกิจกรรมที่สรางสรรคไมทํารายโลก 
 2.  จินตนาการวาถาเราเขาไปอยูจะดําเนินชีวิตอยางไรใหมีความสุข 
 3.  ระบายสีใหสวยงาม 
 4.  แลกเปลี่ยนกับเพื่อน 
 5.  นําภาพไปจัดปายนิเทศ 
 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความสวยงาม 
 2.  ความคิดสรางสรรค 
 3.  เนื้อหาตรงตามจุดประสงค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................... 

 
                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

                                                          ลงชื่อ ............................................. 
                                                      ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ เร่ือง โลก 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาเหตุการณที่เกิดจากการเปลี่ยนของเปลือกโลกที่มีผลกระทบตอการดํารง
ชีวิตของมนุษยในที่ตางๆ ทั่วโลก  1  เหตุการณ 
 
เฉลย  ตามการศึกษาของนักเรียน 
 
เชน 
 

 
http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=74759 

ภาพแผนดินไหวที่เฮติ 
เกิดจากการกระทําของมนุษยที่ทําใหโลกเกิดเการเปลี่ยนแปลงผลทําใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพยสิน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี   2/2  เร่ือง  ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก 
เวลา  7   ชั่วโมง 

   1. เปาหมายของการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู    
        มีความรูความเขาใจในเรื่องลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก  
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
      อธิบายลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก 

2.  สาระสําคัญ 
2.1   สาระการเรียนรู 

          ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก 
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวชิา 
   -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
                       ทักษะการคิดแบบรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดแบบเหตุผล ทักษะการคิดแบบทําให
กระจาง  ทักษะการคิดแบบสรุปอางอิง  ทักษะการคิดแบบสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก 
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
         จากการศึกษาเรื่อง    ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก 
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของ
เปลือกโลก  

2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือก
โลก  

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ

เวลา การมสีวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

  ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลก  จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   ลักษณะภูมิประเทศที่

สําคัญของเปลือกโลก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ        
แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
  5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
     1. นักเรียนดูรูปภาพ  ภูเขา   ภูเขาไฟ  เนินเขา  ครูตั้งคําถาม  ภาพเหลานี้แสดงลักษณะใด
ของโลก      
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5.2    ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.นักเรียนแบงกลุมตามลักษณะภูมิประเทศของ
เปลือกโลก 
    1)   ภูเขา 
    2)  เนินเขา 
    3)  ที่ราบสูง 
    4) ที่ราบ 
    5)  สันทราย 
     6)  ทะเลทราย 
    7)  ชายฝงทะเล 
    8)  ภูมิประเทศคารต 
    9) ทะเลสาบ 
  10) ถํ้าหินปูน 
  11)   หลุมยุบ 
  12)  แองหินปูน 
  13) ธารน้ําแข็ง 
     โดย 
      - ศึกษาลักษณะของเฉพาะของแตละประเภท
    - ศึกษากระบวนการที่ทําใหเกิด 
    - แหลงที่พบในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 
    - นําเสนอเปน เพาวเวอรพอทย 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2. นักเรียนนําเสนอผลการศึกษา ครูและนักเรียน
รวมสนทนาซักถาม 

 

3.นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เร่ือง ลักษณะ           
ภูมิประเทศของเปลือกโลก 

 

5.3   ขั้นสรุป 
         1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปโดยใชวีซีดีประกอบการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

        1)   หนังสือเรียนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  
         2)  วีซีดีเร่ือง  ลักษณะภูมิประเทศของเปลือกโลก 
         3)  รูปภาพ ภูเขาไฟ  ภูเขา  เนินเขา 
 6.2  แหลงเรียนรู  
         1)   หองสมุดโรงเรียน 
        2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกทักษะการคิด 
         ใหนักเรียนทําโครงงานสํารวจลักษณะภูมิประเทศของทองถ่ิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1.  ขั้ นรวบรวมขอมูล 
               1)   เลือกหัวขอเร่ืองที่สนใจ 
               2)   วางแผนการทํางาน ประกอบดวย 
          -   การกําหนดจุดประสงค 
          -   การตั้งสมมุติฐาน 
          -   การกําหนดวิธีการศึกษา 
          2.   ขั้นวิเคราะห 
                  -   ลักษณะภูมิประเทศแบบนี้มีผลตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ินอยางไร 
          3.   ขั้นสรุป 
                 -   ลงมือปฏิบัติ 
                 -   การเขียนรายงาน 
                 -   การนําเสนอผลงาน 
      4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
                -   นําขอมูลติดปายนิเทศในทองถ่ินของนักเรียนเพื่อเปนการเผยแพร  
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7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนกับกลุมสาระเดียวกัน คือ บูรณาการกับสาระพระพุทธ-
ศาสนาโดยกําหนดภาระงาน “ศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม” 
 

ภาระงาน  “ หลักธรรมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม” 
การบูรณาการ  ส  1.3 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตได 
ผลงานที่ตองการ  หลักธรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.  ศึกษาคนควาหลักธรรมที่ใชในการดําเนินชีวิต 
 2.  ศึกษารายละเอียดของหลักธรรม 
 3.  เขียนลงกระดาษอธิบายวิธีการนําไปใช 
 4.  นําเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน 
 5.  นําผลงานจัดปายนิเทศ 
เกณฑการประเมิน 
 1.  ความถูกตองของหลักธรรม 
 2.  ความสอดคลองเหมาะสมกับการนําไปใช 
 3.  ความนาสนใจของปายนิเทศ 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 

 
ลงชื่อ ............................................. 

                                    ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ เร่ืองลักษณะภูมิประเทศของโลก 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเลือกลักษณะภูมิประเทศที่นักเรียนสนใจ 1 อยาง อธิบายมาใหเขาใจ 
 
 
เฉลย  เชน  
 
 ทะเลสาบที่เกิดจากแมน้ํา  

 ทะเลสาบที่เกิดจากแมน้ําสวนใหญจะเกิดจากบึงโคง หรือทะเลสาบรูปโคงคลายแอกวัว 
เกิดจากการที่มีทางน้ําโคงตวัด  เปลี่ยนเสนทางจากการไหลตามแนวโคงเดิมเปนตัดตรง   ทําใหลํา
น้ําโคงเดิมถูกตัดขาด กลายเปนทะเลสาบรูปแอก (oxbow  lake) พบทั่วไปในพื้นที่เกือบราบของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแมน้ํามูล แมน้ําชีและลําน้ําสาขา และอีกหลายแหงในภาคตาง ๆ 
ของประเทศไทย ความจริงแหลงน้ําเหลานั้นเปนเพียงบึงน้ําจืดหรือรองรอยของทางน้ําเทานั้นแตก็
เรียกกันทั่วไปวาทะเลสาบเชนกัน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี   2/2  เร่ือง  ภูมิอากาศ 
เวลา  7  ชั่วโมง 

   1. เปาหมายของการเรียนรู 
1.1   ผลการเรียนรู    
        มีความรูความเขาใจในเรื่องลักษณะภูมิอากาศของโลก  
1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
      อธิบาย ลักษณะภูมิอากาศของโลก 

2.  สาระสําคัญ 
2.1   สาระการเรียนรู 

          ลักษณะภูมิอากาศของโลก  
  2.2   ทักษะกระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
   -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
         2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
   -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

2.3   ทักษะการคิด 
                       ทักษะการคิดแบบรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดแบบเหตุผล ทักษะการคิดแบบทําให
กระจาง  ทักษะการคิดแบบสรุปอางอิง  ทักษะการคิดแบบสรุปขอมูล 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ลักษณะภูมิอากาศของโลก   
 3.2   กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         งานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ลักษณะภูมิอากาศของโลก 
 3.3   พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  การมีสวนรวมจากกระบวน
การกลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
         จากการศึกษาเรื่อง  ลักษณะภูมิอากาศของโลก 
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4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ลักษณะภูมิอากาศของโลก 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ลักษณะภูมิอากาศของโลก    
2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง   ลักษณะภูมิอากาศของโลก 
ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
-   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ การตรงตอ

เวลา การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
ดานความรูความเขาใจ 
1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   

 ลักษณะภูมิอากาศของโลก  จากการตอบคําถาม  
2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ลักษณะภูมิอากาศ

ของโลก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 

2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน  การเสนอ        
แนวคิดและขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 

3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
  5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1.  ครูสอบถามความรูสึกของนักเรียนขณะนี้วารูสึกอยางไร (รอน หนาว)  
                      2.  นักเรียนอธิบายสาเหตุที่ทําใหรูสึกอยางนั้น 
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5.2    ขั้นสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 

1.ครูเอยช่ือ “ดร. วลาดิเมียร  เคิปเปน”  นักเรียน
อธิบายวามีความสําคัญอยางไร 

 

2.นักเรียนแบงกลุมตามสัญลักษณที่เคิปเปนแบง
ไวคือ 
    1)  กลุมที่ 1 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศที่ใชตัว
อักษร A 
   2)  กลุมที่ 2 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศที่ใชตัว
อักษร B 
   3)  กลุมที่ 3 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศที่ใชตัว
อักษร C 
   4)  กลุมที่ 4 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศที่ใชตัว
อักษร D 
   5)  กลุมที่ 5 ศึกษาลักษณะภูมิอากาศที่ใชตัว
อักษร E 
    6)  กลุมที่ 6 ศึกษาลักษณะภูมอิากาศที่ใชตัว
อักษร H 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

3.นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นครูและ
นักเรียนรวมสนทนาซักถาม 

 

4.นักเรียนศึกษาลักษณะภูมิอากาศแตละประเภท
ตามที่กลุมไดรับโดยเลือกประเทศที่มีลักษณะ
ภูมิอากาศแบบนั้น อธิบายอยางละเอียด จาก        
อินเทอรเน็ต 

ทักษะการคิดเชื่อมโย 
 

5.นักเรียนนําเรื่องที่ศึกษาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
โดยการจับคูสนทนา 

 

6.นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง ภูมิอากาศ  
5.3   ขั้นสรุป 

         1)   ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง ภูมิอากาศ โดยการสนทนาซักถาม 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

        1)    หนังสือเรียนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  
         2)   แบบฝกทักษะ เร่ือง ภูมิอากาศ 
         3)   แบบทดสอบหลังเรียน 
 6.2  แหลงเรียนรู  
         1)   หองสมุดโรงเรียน 
        2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกทักษะการคิด 
         ใหนักเรียนทําโครงงานสํารวจลักษณะภูมิอากาศของทองถ่ิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
               1)   เลือกหัวขอเร่ืองที่สนใจ 
               2)   วางแผนการทํางาน ประกอบดวย 
          -   การกําหนดจุดประสงค 
          -   การตั้งสมมุติฐาน 
          -   การกําหนดวิธีการศึกษา 
          2.   ขั้นวิเคราะห 
                  -   ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้มีผลตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ินอยางไร 
          3.   ขั้นสรุป 
                 -   ลงมือปฏิบัติ 
                 -   การเขียนรายงาน 
                 -   การนําเสนอผลงาน 
      4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
                -   นําขอมูลติดปายนิเทศในทองถ่ินของนักเรียนเพื่อเปนการเผยแพร  
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7.2   กิจกรรมบูรณาการ 

         ครูสามารถบูรณาการการเรียนกับกลุมสาระเดียวกัน คือ บูรณาการกับสาระ ศิลปะ 
โดยกําหนดภาระงาน สมุดภาพการแตงกายของคนตามลักษณะภูมิอากาศ” 
 

ภาระงาน  “สมุดภาพการแตงกายของคนตามลักษณะภูมิอากาศ“   
การบูรณาการ  ศ  1.1 
จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องลักษณะภูมิอากาศ  
ผลงานที่ตองการ   สมุดภาพการแตงกายของคนตามลักษณะภูมิอากาศ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.  ศึกษาคนควาการแตงกายของคนตามลักษณะภูมิอากาศ 
 2.   จัดทําสมุดภาพ 
เกณฑการประเมิน 
 1.  สวยงาม 
 2. สรางสรรค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 
 

 
ลงชื่อ ............................................. 

                                    ตําแหนง ........................................ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบฝกทักษะ เร่ือง ลักษณะภูมิอากาศ 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอธิบายลักษณะภูมิอากาศกับการประกอบอาชีพ 
 
เชน  
ลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน   มักประกอบอาชีพปลูกผลไมรสเปรี้ยว  เชน มะกอก 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
                                                                                   ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 



 52

 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 

ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 
ความรวมมือ การแสดง

ความคิดเห็น 
การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                     .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

  
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

 เร่ือง อิทธิพลของภูมิศาสตร 
 
 ใหเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  ขอใดไมใชสภาพแวดลอมทางกายภาพ   

ก.  ดินเสื่อม 
ข.  ปาเบญจพรรณ 
ค.  การดําเนินชีวิต 
ง.  แผนดินเลื่อน 

2.  ส่ิงที่กอใหเกิดอากาศเปนพิษคือขอใด   
 ก.  การจราจรคับคั่ง 
 ข.  การจุดเตาถานหุงขาว 
 ค.  ฝนแลง 
 ง.  ประเพณีบุญบั้งไฟ 
3.  พื้นที่ริมฝงแมน้ําเหมาะตอการประกอบอาชีพใด  
 ก.  ปลูกปา 
 ข.  คาขาย 
 ค.  สรางโรงรอม 
 ง.  เพาะปลูก 
4.  ตนตะบองเพชร มักพบที่ลักษณะภูมิอากาศแบบใด    
 ก.  ทะเลทราย 
 ข.  ปาดิบเขา 
 ค.  เมดิเตอรเรเนีย 
 ง.  ทุงหญาสเตปป 
5.  การสรางวัฒนธรรมของมนุษยตองอาศัยทุกขอตอไปนี้ยกเวนขอใด   
 ก.  ความอุดมสมบูรณ 
 ข.  การติดตอสัมพันธ 
 ค.  มนุษย 
 ง.  พรมแดนธรรมชาติ 
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6.  ลักษณะหินงอกหินยอยมักพบในลักษณะภูมิประเทศอยางไร   
 ก.  แองหินปูน 
 ข.  หลุมยุบ 
 ค.  ถํ้าหินปูน 
 ง.  ปาชาหิน 
7.   ขอใดไมใชโครงสรางของโลก   
 ก.  หินชั้น 
 ข.  หินอัคนี 
 ค.   หินแปร 
 ง.  หินปูน 
8.   หากตองการคนควาเรื่องภูเขาบล็อกหรือภูเขายอดตัด ตองไปที่ใด   
 ก.  ภูช้ีฟา 
 ข.   ภูกระดึง    
 ค.   ดอยสุเทพ 
 ง.   ผาแตม 
9.   ขอใดไมเขาพวก 
 ก.  ที่ราบสูงปาตาโกเนีย  
 ข.  ที่ราบสูงทิเบต 
 ค.  ที่ราบสูงเกรตเบซิน 
 ง.  ที่ราบสูงอนาโตเรีย 
10.  ทรัพยากรชนิดใดเมื่อนํามาใชแลวหมดสิ้นไปหรือทดแทนยาก   
 ก.  พืชพรรณ 
 ข.  สัตวปา 
 ค.  แรธาตุ 
 ง.  ปาไม  
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  

  
 

1. ค 
2. ก 
3. ง 
4. ก 
5. ง 
6. ค 
7. ง 
8. ข 
9. ก 
10. ค 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 2 
(Self  Reflection) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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คําถามทายหนวย 
  

1. โครงสรางของโลกประกอบดวยอะไรบาง อธิบายมาใหเขาใจ   

ตอบ  1. เปลือกโลก  ประกอบดวย  หินอัคนี  หินชั้นหรือหินตะกอน  หินแปร 

2.  เนื้อโลก  ประกอบดวย  ช้ันเนื้อโลกสวนบน   ช้ันเนื้อโลกสวนลาง 
3. แกนโลก  แบงออกเปน 2 ช้ัน  แกนโลกชั้นใน และแกนโลกชั้นนอก 

3.ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญของเปลือกโลกมีอะไรบาง อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบและ
ลักษณะภูมิประเทศมีผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยอยางไร 

ตอบ  1. ภูเขา   2.  ที่ราบสูง  3.ที่ราบ  4. สันทราย  5. ชายฝงทะเล  6. ทะเลสาบ 

3.ลักษณะภูมิอากาศมีอิทธิพลตอพืชพรรณและความเปนอยูของมนุษยหรือไมอยางไร จงอธิบาย 

ตอบ มี เพราะลักษณะภูมิอากาศแตละประเภทจะมีพืชพรรณธรรมชาติที่ไมเหมือนกัน 

 
 


