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  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 โลกและการเปล ีย่นแปลง 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                      

 

         12 ชั่วโมง 

แผนผัง การเรียนการสอนบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 สาระชีววิทยา 
- ประโยชน์ของภูเขาไฟ 
- ผลกระทบของแผ่นดินไหว 
  ต่อส่ิงมีชีวิต 
- สาเหตุของแผ่นดินไหวจาก 
  การกระท าของมนุษย์ 
- ความเสียหายต่อชีวิต เนื่องจาก 
  แผ่นดินไหว 
 

 สาระเคมี 
- สมบัติของหินภูเขาไฟ 
- สารเคมีท่ีใช้ทดสอบสมบัติของ 
  ภูเขาไฟ 
- ปฏิกิริยาเคมีเลียนแบบการเกิด 
   ภูเขาไฟ 
      โลกและการเปลี่ยนแปลง 

 

                    สาระฟิสิกส์ 
- คล่ืนแผ่นดินไหว 
- ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
- หน่วยท่ีใช้วัดขนาดของ 
  แผ่นดินไหว 
- เคร่ืองมือท่ีใช้วัดขนาด 
  แผ่นดินไหว 
 

 สาระธรณีวิทยา 
- ความเป็นมาของโลก 
- อายุของโลก 
- โครงสร้างของโลก 
- ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา  
  (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ) 
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1.  ว 6.1 ม.4-6/1 สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก 
2.  ว 6.1 ม.4-6/3 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
3.  ว 6.1 ม.4-6/4 สืบค้นและอธิบายความส าคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว  
ภูเขาไฟระเบิด ท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
4.  ว 8.1 ม.4-6/1 ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หรือความสนใจ 
หรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
5.  ว 8.1 ม.4-6/2 สร้างสมมุติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือ
สร้างรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
6.  ว 8.1 ม.4-6/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ปัจจัยท่ีมีผลต่อปัจจัยอ่ืน 
ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ และจ านวนคร้ังของการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเชื่อม่ันอย่างเพียงพอ 
7.  ว 8.1 ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ท้ังทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
8.  ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครอบคลุมท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล 
9.  ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระท าข้อมูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกต้องและน าเสนอ
ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 
10.  ว 8.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือ
สาระส าคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
11.  ว 8.1 ม.4-6/8 พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความ
คลาดเคล่ือนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 
12.  ว 8.1 ม.4-6/9 น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ ท้ังวิธีการและองค์ความรู้ท่ีได้ไปสร้างค าถามใหม่ 
น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชวิีตจริง 
13.  ว 8.1 ม.4-6/10 ตระหนักถึงความส าคัญในการท่ีจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเหน็ 
และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 
14.  ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือ
ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเชือ่ถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ เม่ือมี
ข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซ่ึงท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อัน
จะน ามาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
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แผนผัง การเรียนการสอนบูรณาการในหัวเร่ืองโลกและการเปล่ียนแปลง 

15.  ว 8.1 ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานใหผู้้อ่ืนเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

ภาษาไทย 

  - การเขียน 

 เขียนรายงานการท ากิจกรรม เขียนบันทึกผลการท า

กิจกรรม เขียนบันทึกหลังการเรียน เขียนตอบค าถาม 

   - การฟัง การดู การพูด 

ฟังการน าเสนอผลการท ากิจกรรม ดูภาพและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพ พูดน าเสนอผลการท ากิจกรรมและ
พูดแสดง 
ความคิดเห็น 
 วิทยาศาสตร์ 

 - ความเป็นมา อายุ โครงสร้างของ
โลก 
- แผ่นดินไหว 
- สึนามิ 
- ภูเขาไฟ 
- หินภูเขาไฟ 
- คล่ืนแผ่นดินไหว 
- ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
- ประโยชน์ของภูเขาไฟ 
- หินภูเขาไฟ 
 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สืบค้นประวัติการเกิดแผ่นดินไหว และ

ภูเขาไฟ 

 

ศิลปะ 
- วาดภาพ 
- เขียนโปสเตอร์ 
- เขียนผังกราฟิก 
- จ าลองภูเขาไฟ 

โลกและการ

เปลี่ยนแปลง 

 

เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักความพอประมาณ 
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีหาได้ใน
ท้องถ่ินท าโปสเตอร์ 
หลักมีเหตุผล  
- พิจารณาข่าวสารใช้หลัก
วิทยาศาสตร์ 
หลักสร้างภูมิคุ้มกันตัวท่ีดี 
- รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเ ม่ือเกิดภัย
ธรรมชาติ 
คุณธรรม 
-จิตอาสาเม่ือเกิดภัย 
-สามัคคี รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ 
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ตาราง แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวหน่วยการเรียนรู้ ท่ี 1 โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 

ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

หัวข้อเร่ือง กิจกรรม ช้ินงาน 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

1 ความเป็นมาของ
โลกและอายุของ
โลก 
 

- การสังเกต 
- การสืบค้นข้อมูล 
- การลงข้อสรุป 
 

- บันทึกการเรียนรู้ 
หลังเรียน เร่ือง  
ความเป็นมาของโลก 
และอายุของโลก 

- การประเมิน 
บันทึกการเรียนรู้
หลังเรียน 
(learning logs) 
 

1 โครงสร้างโลก 
 

- การสังเกต 
- การท ากิจกรรมเร่ือง
โครงสร้างโลก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- การลงข้อสรุป 
- การวาดภาพและระบายสี 

- ภาพวาดและระบายสี
โครงสร้างโลก 
 
 

- การประเมิน
ภาพวาด 
 
 

3 ความหมายและ
สาเหตุของการเกิด
แผ่นดินไหว  
(-รายงานการเกิด
แผ่นดินไหว 
- รอยเล่ือน 
- การเกิด
แผ่นดินไหว) 
 
 

- การสังเกต 
- การท ากิจกรรมเร่ือง
รายงานการเกิด-
แผ่นดินไหว 
- การสืบค้นข้อมูล 
- การจัดป้ายนิเทศ 
- การท ากิจกรรม 
การทดลอง เร่ือง รอยเล่ือน 
- การเขียนบันทึก 
การเรียนรู้หลังเรียน 
- การท ากิจกรรม 
การทดลอง เร่ือง การเกิด
แผ่นดินไหว 
- การเขียนผังกราฟิก 
 

- ป้ายนิเทศ รายงานข่าว
การเกิดแผ่นดินไหว 
- บันทึกการเรียนรู้ 
หลังเรียน เร่ือง รอยเล่ือน 
- ผังกราฟิกรูปก้างปลา 
สรุปสาเหตุของ 
การเกิดแผ่นดินไหว 

- การประเมิน 
ป้ายนิเทศ 
- การประเมิน 
บันทึกการเรียนรู้
หลังเรียน 
(learning logs) 
- การประเมิน 
ผังกราฟิก 
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ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

หัวข้อเร่ือง กิจกรรม ช้ินงาน 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

1 คล่ืนแผ่นดินไหว 
 

- การสังเกต 
- การท ากิจกรรมเร่ือง 
คล่ืนสึนามิ 
- การสืบค้นข้อมูล 
- การลงข้อสรุป 
- การจัดท าภาพโปสเตอร์ 

- ภาพโปสเตอร์ 
แสดงผลกระทบ 
ท่ีเกิดภายหลัง 
คล่ืนสึนามิและวิธี 
ป้องกันแก้ไข 

- การประเมิน 
ภาพโปสเตอร์ 

2 ขนาดและความ-
รุนแรงของ
แผ่นดินไหว 
 

- การสังเกต 
- การลงความเห็นจาก
ข้อมูล  
- การอภิปราย 
- การออกแบบและ 
วาดภาพส่ิงประดิษฐ์ 

- ภาพเคร่ืองวัดขนาด
ของแผ่นดินไหว 
อย่างง่าย 

- การประเมิน
ภาพวาด 

1 ความหมายและ
ชนิดของภูเขาไฟ 
 

- การสังเกต 
- การสืบค้น 
- การอภิปราย 
- การลงข้อสรุป 
- การสร้างผังมโนทัศน์ 

- ผังมโนทัศน ์ เร่ือง 
ความหมายและชนิด
ของภูเขาไฟ 

- การประเมิน   
ผังมโนทัศน์ 
 

1 จ าลองภูเขาไฟ-
ปะทุ 

- การสังเกต 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การท ากิจกรรม 
ทดลอง เร่ือง จ าลอง 
ภูเขาไฟปะทุ  
- การส่ือความหมาย 
- การสร้างผังมโนทัศน์ 

- ผังมโนทัศน์ เร่ือง
ลักษณะการปะทุของ
ภูเขาไฟ 

- การประเมิน 
ผังมโนทัศน์ 
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ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

หัวข้อเร่ือง กิจกรรม ช้ินงาน 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

1 
 

หินภูเขาไฟ 
 

- การสังเกต 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การท ากิจกรรม 
ทดลอง เร่ือง หินภูเขาไฟ 
- การส่ือความหมาย 
- การจัดท าสมุดภาพ 
 

- สมุดภาพ หินภูเขาไฟ - การประเมิน 
สมุดภาพ 

1 - แหล่งภูเขาไฟ 
และภูเขาไฟใน
ประเทศไทย 

- การสังเกต 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การท ากิจกรรม เร่ือง 
ภูเขาไฟในประเทศไทย 
- การสืบค้น 
- การส่ือความหมาย 
- การสร้างผังมโนทัศน์ 

- ผังมโนทัศน์ เร่ือง 
ภูเขาไฟใน 
ประเทศไทยและ
ประโยชน์ของภูเขาไฟ 

- การประเมิน  
ผังมโนทัศน์ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
ว 6.1 ม.4-6/1 สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวช้ีวัด 
1. ว 8.1 ม.4-6/1 ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 

หรือความสนใจ หรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

2. ว 8.1 ม.4-6/2 สร้างสมมุติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้าง
แบบจ าลอง หรือสร้างรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1   โลกและการเปล ี่ยนแปลง 
 

 
       แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  ความเป็นมาของโลก และอายุของโลก 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา 1 ชั่วโมง 

   แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 
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3. ว 8.1 ม.4-6/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ปัจจัยอ่ืน ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ และจ านวนคร้ังของการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเชื่อม่ัน
อย่างเพียงพอ 

4.  ว 8.1 ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกต การวัด การส ารวจตรวจสอบ
อย่างถูกต้องท้ังทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

5.  ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือ
ความผิดพลาดของข้อมูล 

6.  ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระท าข้อมูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความถูกต้อง
และน าเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

7.  ว 8.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุป หรือสาระส าคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

8.  ว 8.1 ม.4-6/8 พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใช้หลัก
ความคลาดเคล่ือนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

9.  ว 8.1 ม.4-6/9 น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ ท้ังวิธีการและองค์ความรู้ท่ีได้ไปสร้าง
ค าถามใหม่ น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ในและชีวิตจริง 

10.  ว 8.1 ม.4-6/10 ตระหนักถึงความส าคัญในการท่ีจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย 
การลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

11.  ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยาน 
หลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ เม่ือมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซ่ึงท้าทายให้มีการ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะน ามาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

12.  ว 8.1 ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
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1.  สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมา และอายุของโลกได้ (P) 
2.  อธิบายความเป็นมา และอายุของโลกได้ (K) 
3.  บอกอายุของโลกได้ (K) 
4.  แสดงความเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการเสาะแสวงหา

ความรู้ (A)    
 

 
   
 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับความเป็นมา และอายุของโลก โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวงจร
การเรียนรู้ 5E และใช้วิธีการประเมินการเรียนรู้แบบการประเมินพฤติกรรมการสืบค้น 
 

 
1. ความรู้ 

ความเป็นมาของโลก 
  ข้อสันนิษฐานในการเกิดโลก มี 3 ข้อ ดังนี้ 

1.  ฝุ่นละอองรอบดวงอาทิตย์ 
2.  การแตกตัวของดวงดาวใกล้ดวงอาทิตย์ 
3.  การแตกตัวของคู่ดาวของดวงอาทิตย์ 

อายุของโลก 
  โลกมีอายุประมาณส่ีพันหกร้อยล้านปี 
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
 - ทักษะการสังเกต 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการส่ือความหมาย 
 - ทักษะการสืบค้นโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

       จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (ค าชี้แจง) 
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3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
 - มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 

 
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า โลกเป็นดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะ โลกมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาต้ังแต่โลกเร่ิมเ กิดจนถึงปัจจุบัน โลกมีอายุประมาณส่ีพันหกร้อยล้านปี และเชื่อมโยงความรู้
ได้ 
 

 
 บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน เร่ือง ความเป็นมาของโลก และอายุของโลก 
 

 
1. โลกมีความเป็นมาอย่างไร 
2. อายุของโลกเป็นเท่าใด 
 

 
ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ (engagement) (5 นาที) 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 
  1.1 พื้นดินท่ีนักเรียนเหยียบอยู่นี้คือดาวอะไร (โลก) 
  1.2 นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ดาวดวงนี้มีความเป็นมาอย่างไร อายุเท่าใด  

             (โลกเป็นดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะท่ีถือก าเนิดเม่ือสี่พันหกร้อยล้านปีมาแล้ว ) 
 
 

  ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) 

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

   ค าถามท้าทาย 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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2. ครูทบทวนประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยให้นักเรียนเขียนค าตอบในกระดาษท่ีครู
เตรียมมาในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 โลกมีความเป็นมาอย่างไร  
  2.2 โลกมีอายุก่ีปี 
 
ขั้นท่ี 2 ส ารวจและค้นหา (exploration) (20 นาที) 

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ 
ความเป็นมาของโลก และอายุของโลก จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวิธีน าเสนอผลการสืบค้นให้อยู่ในแบบท่ีน่าสนใจ 
 
ขั้นท่ี 3 อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (20 นาที) 

1.  ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน  
2.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการสืบค้น  โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

2.1 โลกมีความเป็นมาอย่างไร (นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานการก าเนิดโลก ดังนี้ 
      1. ดวงอาทิตย์รวมตัวขึ้นมาจากฝุ่นละอองเป็นรูปคล้ายไข่ดาว  เคลื่อนท่ีไปในอวกาศ 

ฝุ่นละอองรอบนอกของไข่ดาวได้หดตัวก่อน ท าให้เกิดเป็นดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมท้ังโลกด้วย 

      2. โลกเคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวท่ีอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ดาวดวงนี้ถูกดวงอาทิตย์
ดึงดูดวัตถุร้อนออกไปและแตกออกเป็นดาวเคราะห์หลายดวง 

      3. ทฤษฎีดาวคู่ อธิบายว่า ดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงหนึ่งของดาวคู่หนึง่ ดาวอีกดวงหนึ่ง
เกิดระเบิดขึ้น กลายเป็นกลุ่มก้อนสสารต่าง ๆ  กลุ่มก้อนเหล่านี้ถูกดึงดูดไว้ในวงโคจรของดวงอาทิตย์  

เม่ือเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานาน กลุ่มก้อนเหล่านี้ได้รวมกันกลายเป็นดาวเคราะห์หลาย ๆ  ดวงโคจร
รอบดวงอาทิตย์) 

  2.2 อายุของโลกเป็นเท่าใด (อายุของโลก มีอายุประมาณ สี่พันหกร้อยล้านปี) 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลการสืบค้นเก่ียวกับความเป็นมาของโลก และอายุของโลกให้ได้

ประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายดังนี้ 

       1. วิธีการปฏิบัติตนเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  
       2.  การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การวิเคราะห์ข่าว โดยใช้

หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
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ขั้นท่ี 4 ขยายความรู้ (elaboration) (10 นาที) 
 ให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้หลังเรียน เร่ือง ความเป็นมาของโลก และอายุของโลก 
ขั้นท่ี 5 ประเมิน (evaluation) (5 นาที) 
 ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม การตอบค าถาม 
ในชั้นเรียน การสืบค้น และประเมินบันทึกการเรียนรู้หลังเรียน (learning logs) 
 

 
 ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องกังวลว่าถูกหรือผิด และช่วยกันปรับปรุง
แก้ไขได้ ควรให้โอกาสนักเรียนได้น าเสนอผลการสืบค้นในชั้นเรียน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ต่อ
นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ และเกิดการอภิปรายระหว่างกลุ่ม 
 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

         ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
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        แบบประเมินการเรียนรู้ 

แบบบันทึกการเรียนรู้หลังเรียน (learning logs) 
เร่ือง____________________________________________ 
ชื่อ_______________________ นามสกุล________________ 
เลขประจ าตัว______________ระดับชั้น___________________ 
โรงเรียน____________________________________________ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้เร่ือง
ใดบ้าง_________________________________________________
__ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
3. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเม่ือเรียนเร่ืองนี้ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
4. นักเรียนยังมีความสงสัยในเร่ืองใดบ้าง (เขียนเป็นข้อ ๆ) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งข้อมูล
ของนักเรียน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 
(8-10 คะแนน) 

2 
(5-7 คะแนน) 

1 
(ต่ ากว่า 5 คะแนน) 

1. การวางแผน
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล 
 

มีการวางแผนท่ีจะ
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเชื่อถือได้ 

มีการวางแผนท่ีจะ
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล
จากแหล่งการเ รียนรู้
ด้วยหลากหลายวิธี 
 

มีการวางแผนท่ีจะ
ค้นคว้าแหล่งข้อมูลเพียง
แหล่งเดียว และได้ข้อ มูล
ท่ีตรงตามจุดประสงค์ 
 

2. การเก็บรวบรวม 
ข้อมูล 
 

มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ี
ก าหนดทุกประการ 

มีการคัดเ ลือกและ/
หรือประเมินข้อมูล  
 

มีการบันทึกข้อมูลเป็น
ระยะ 
 

3. การจัดกระท า
ข้อมูล 
 

มีการจัดกระท าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 
แยกแยะข้อมูล และจัด
กลุ่มข้อมูลอย่างถูกต้อง
ชัดเจน 

มีการจัดเ รียงล าดับ
ข้อมูลถูกต้อง 

ไม่มีการจัดกระท าข้อมูล 
 
 

4. การน าเสนอ
ข้อมูล 
 

น าเสนอข้อมูลด้วย
แบบน าเสนอต่าง ๆ 
ได้ถูกต้อง กะทัดรัด 
ชัดเจน และ 
ส่ือความหมาย 

น าเสนอข้อมูลด้วย
แบบน าเสนอต่าง ๆ 
แต่ยังไม่ถูกต้อง 
 

น าเสนอข้อมูล ท่ี 
ไม่ส่ือความหมาย  
ไม่ถูกต้อง และไม่ชัดเจน 
 

5. การสรุปผล 
 

สรุปผลได้อย่าง
ถูกต้องกระชับ และ
ชัดเจน มีเหตุผลท่ี
อ้างอิงจากการสืบค้น
ได้ 

สรุปผลได้กระชับ
กะทัดรัด แต่ 
ไม่ชัดเจน 
 

สรุปผลโดยไม่ใช้ข้อมูล 
และไม่ถูกต้อง 
 

6. การเขียน
รายงาน 

เขียนรายละเอียดตรง
ตามจุดประสงค์ 
ถูกต้อง และชัดเจน 

เขียนรายงานโดยใช้
ภาษาถูกต้อง 
 

เขียนรายงานโดย 
ส่ือความหมายได้ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

    ลงชื่อ__________________________(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

            (__________________________) 

             _________/________/________ 

 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ผลการจัดการเรียนการสอน 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

แนวทางแก้ไข 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

                       ลงชื่อ__________________________(ผู้บันทึก) 

                                (นายธนชาต   อาจหาญ) 

                                    _________/________/________ 

      บันทึกหลังการสอน 


