
แผนการจัดการเรียนรู้ที  5 

หน่วยการเรียนที  4              การเปลียนแปลงของเปลือกโลก             เวลา  4 ชวัโมง 
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สาระที  6   กระบวนการเปลียนแปลงของโลก 
 

มาตรฐาน ว 6.1  

              เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนบนผิวโลก  และภายในโลก  ความสมัพนัธข์องกระบวนการต่าง ๆ  ทีมีผล 

ต่อการเปลียนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  

สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ตวัชีวดัที 10  

              ส◌ืบคน้  สร้างแบบจาํลองและอธิบายโครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก 

สาระสําคญั 

 โลกเป็นดาวเคราะห์ทีมีรูปร่างเป็นทรงกลม     มีเสน้ผา่ศนูยก์ลางจากขวัโลกเหนือ     ถึงขวัโลกใต ้ 

ประมาณ  12,711  กิโลเมตร   และเสน้ผา่ศนูยก์ลางในแนวเสน้ศนูยสู์ตร   ประมาณ  12,755  กิโลเมตร   โลก

แบ่งออกเป็น 3  ชนั คือ   ชนัเปลือกโลก    ชนัแมนเทิน และชนัแก่นโลก   เปลือกโลก  มีการเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยมีสาเหตุจากธรรมชาติ  และจากการกระทาํของมนุษย ์      ตวัอยา่งเช่น การเคลือนทีของแผน่

เปลือกโลก  การเกิดแผน่ดินไหว  ภูเขาไฟ  การผพุงัและการกร่อน   การระเบิดภูเขา  การทาํเหมืองแร่ การตกั 

หนา้ดินไปขาย   เป็นตน้ 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

 บอกส่วนประกอบของเปลือกโลก   อธิบายและยกตวัอยา่งการเปลียนแปลงของเปลือกโลกได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เมือจบบทเรียนนี นกัเรียนสามารถ 

1. สืบคน้อภิปรายและเขียนภาพเกียวกบัส่วนประกอบของโลกได ้

2. ยกตวัอยา่ง การกระทาํของมนุษยแ์ละธรรมชาติ ทีทาํใหเ้ปลือกโลกเปลียนแปลงได ้

3. วิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงของเปลือกโลกได ้



สาระการเรียนรู้ 

 1.    โครงสร้างภายในของโลก  แบ่งเป็น  3  ชนั คือ ชนัเปลือกโลก    ชนัเนือโลก  (แมนเทิน)     

ชนัแก่นโลก 

2. มนุษยท์าํใหเ้ปลือกโลกเปลียนแปลง   ไดแ้ก่   การระเบิดภูเขา   การตดัถนน การดดูทราย           

การตกัหนา้ดินขาย    

3.  ธรรมชาติทาํใหเ้ปลือกโลกเปลียนแปลง ไดแ้ก่   การเคลือนทีของแผน่เปลือกโลก  สึนามิ 

แผน่ดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด   การผพุงัและการกร่อน 

4. ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของเปลือกโลก 

กระบวนการเรียนรู้ 

 ขันสร้างความสนใจ 

1.  นกัเรียนเขา้กลุ่มใหม่  โดยครูทาํฉลากใหน้กัเรียนจบั   ในฉลากแต่ละใบจะเขียนชือดาว  เช่น   

ดาวพุธ   ดาวศุกร์   โลก   ดาวองัคาร  ฯลฯ    เมือนกัเรียนจบัฉลากแลว้ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มใหม่ทีเป็นชือดาว

เหมือนกนั ใหน้กัเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม  

2. นกัเรียนดูภาพจากคลิปทีครูเตรียมมาจาก  Internet  โดยใช ้Safari  ผา่นเครืองฉายระบบ  Apple 

TV  เกียวกบัการเปลียนแปลงของเปลือกโลก เช่น การเกิด   วาตภยั     อุทกภยั     สึนามิ   แผน่ดินไหว   ภูเขา

ไฟระเบิด   

3. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงสาเหตุและผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงนนั ๆ   

 ขันสํารวจและค้นหา 

1. นกัเรียนศึกษาเรืองการเปลียนแปลงของเปลือกโลก  กาํเนิดโลกและจกัรวาล   จาก App   

Wikipedia  จาก  iPad  ของนกัเรียนแต่ละคน   

2. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเกียวกบักาํเนิดโลก  ครูอธิบายเพิมเติมถึงทฤษฏีเกียวกบัการเกิดโลก 

และจกัรวาล ของกลุ่มนกัวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ   ส่วนประกอบของโลก   

 3.    นกัเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัคิดวิเคราะห์ เกียวกบัการเปลียนแปลงของเปลือกโลก  เช่น   ภูเขาไฟ

ระเบิด   นาํป่าไหลหลาก  แผน่ดินไหว  สึนามิ   การระเบิดภูเขา  การดูดเจาะนาํมนั  การดดูเจาะนาํบาดาล  

การทาํเหมืองแร่    การตดัถนน  และสรุปถึงสาเหตุทีทาํใหเ้กิดเหตุการณ์เหล่านี 

4.   นกัเรียนสืบคน้ขอ้มลูทีทาํใหเ้ปลือกโลกเปลียนแปลงดว้ยสาเหตุต่าง ๆ  จากแหล่งเรียนรู้ทาง 

Internet  โดยใหห้วัหนา้กลุ่มเป็นคนแบ่งเนือหาใหส้มาชิกในกลุ่ม เพือสืบคน้ขอ้มลูจาก App  Safari  คนละ 1 

หวัขอ้เรือง เช่น 

1) มนุษยท์าํใหเ้ปลือกโลกเปลียนแปลงอยา่งไร 

2) การเคลือนทีของแผน่เปลือกโลก มีผลต่อการเปลียนแปลงของโลกอยา่งไร 

3) แผน่ดินไหว 

4) ภูเขาไฟ 



5) การเกิดภเูขา 

6) การผพุงัและการกร่อน 

5.   เมือนกัเรียนสืบคน้ขอ้มลูมาแลว้   ใหแ้ต่คนเล่าเรืองทีศึกษามาใหเ้พือนในกลุ่มฟังเปิดโอกาส  

ใหเ้พือนในกลุ่มซกัถาม 

ขันอภปิรายและลงข้อสรุป 

1.   นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัจดัทาํ  Keynote  ในรูปแบบ Power   Point   สรุป สาเหตุทีทาํใหเ้ปลือก

โลกเปลียนแปลง โดยใช ้ App  Keynote        

             2.    ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอ  สาเหตุทีทาํใหเ้ปลือกโลกเปลียนแปลง   จาก Power   Point      

ทีนกัเรียนจดัทาํ ผา่นเครืองฉายระบบ  Apple TV  ทีละกลุ่ม 

3. นกัเรียนและครู ร่วมกนัอภิปราย สรุปอีกครัง   

ขันขยายความรู้ 

1. นกัเรียนส่งขอ้มลู  Keynote   ของแต่ละกลุ่มผา่นทาง  App  You Tube  และส่งชือเรือง ผา่นทาง 

App  Facebook ใหค้รู 

2. นกัเรียนทุกคนเขา้ไปศึกษา เรืองการเปลียนแปลงของเปลือกโลก ทาง You Tube  อีกครัง 

3. ครูตรวจผลงานของนกัเรียนทีส่งมาทาง  You Tube   และ Facebook 

ขันประเมนิผล 

1. นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน โดยใช ้App  iBook   

2.    นกัเรียนและครูร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน และแจง้คะแนนใหน้กัเรียนทราบ ครู

เสริมแรงโดยชมเชยนกัเรียนทีทาํคะแนนและทาํผลงานไดดี้   สาํหรับนกัเรียนทีทาํคะแนนตาํมาก ครูให้

กาํลงัใจและสอนเสริมใหน้กัเรียนหรือใหน้กัเรียนศึกษาจากบทเรียน  Keynote     เรืองการเปลียนแปลง 

ของเปลือกโลก ก่อนทีจะใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบใหม่ 

สือการเรียนการสอน 

1. iPad ,   App  You Tube,   App  Facebook,    App Keynote,  App  iBook,   

2. Internet  Apple TV   

3. แบบทดสอบหลงัเรียน  

แหล่งค้นคว้า 

 http://www.doodaw.com/solar/earth.html-23k 

http://www.geocitiescom/witit_mink/plate.html 

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-1247.html 

 http://www.thaimet.tmd.go.th/tha/woo/earthquake.html 



 

การวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจริง 

 วธิีการวดัผลและประเมนิผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนรายกลุ่ม  โดยวดัผลตามสภาพจริง 

2. การนาํเสนอผลงาน  Keynote      

3. ตรวจรายงานจากสือ  Keynote        

 4.   การทดสอบหลงัเรียน 

 เครืองมอืวดัผลและประเมนิผล 

1. แบบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม 

2. แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุ่ม 

หน่วยการเรียนที 6                  เรืองการเปลียนแปลงของเปลือกโลก             วิชาวิทยาศาสตร์               

ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  2 / ……วนัที …….เดือน …………….…………พ.ศ. ………  

 

คาํชีแจง   เขียนเครืองหมาย   /  ในรายการทีนกัเรียนผา่น 

 

 

 

ชือ-สกุล 

บรรยากาศใน

การทาํงาน  

ร่วมคิด ร่วมทาํ  

ลาํดบัขนัตอน

การปฏิบติังาน

ไดอ้ย่างชดัเจน 

ปฏิบติังานเสร็จ

ทนัเวลา 

การนาํเสนอ    

ผลงาน 

 

การประเมินผล 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 

กลุ่ม …… 

1…………….. 

2…………….. 

3…………….. 

4…………….. 

5…………….. 

6…………….. 

กลุ่ม …… 

1…………….. 

2…………….. 

3…………….. 

4…………….. 

5…………….. 

6…………….. 

 

              

 

หมายเหต ุ ระดบั  3   คุณภาพ / ผลงานอยูใ่นเกณฑ ์ ดีมาก 

  ระดบั  2   คุณภาพ / ผลงานอยูใ่นเกณฑ ์ ดี 

  ระดบั  1   คุณภาพ / ผลงานอยูใ่นเกณฑ ์ ควรปรับปรุง / แกไ้ข 

เกณฑ์การผ่าน 60   % 

 

 

 



แบบประเมินผลงานกลุ่มโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน  

หน่วยการเรียนที  4         เรือง การเปลียนแปลงของเปลือกโลก          วิชาวิทยาศาสตร์ 

ประเมินกลุ่ม………..……………..ชนัมธัยมศึกษาปีที  2 / …. รูปแบบผลงาน……..……………… 

                          วนัที…………..เดือน ………………………พ.ศ. ……………. 

 

คาํชีแจง    ใหผู้ป้ระเมินใส่เครืองหมาย  /  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

    4  หมายถึง   ดีมาก      3  หมายถึง   ดี         2  หมายถึง   พอใช ้      1  หมายถึง   ปรับปรุง 
 

รายการ 
ระดบัคะแนน 

ขอ้เสนอแนะ 
4 3 2 1 

เนือหา      

1.  ความถกูตอ้งของเนือหา      

2.  การสรุปความคิดเห็น      

รูปแบบการนําเสนอ      

1.   น่าสนใจ      

2.  ความคิดริเริมสร้างสรรค ์      

การทํางานกลุ่ม      

1.  การเตรียมตวั      

2.  การทาํงานเป็นระบบ      

3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิก      

4.  ความภูมิใจในผลงาน      
 

เกณฑ์การประเมนิ 

 ร้อยละ     80    ขึนไป    ระดบั      ดีมาก   

 ร้อยละ 70 - 79 ขึนไป    ระดบั     ดี  

 ร้อยละ 60 - 69 ขึนไป    ระดบั     พอใช ้  

 ตาํกว่าร้อยละ  60           ระดบั     ควรปรับปรุง   

สรุปการประเมนิผลงานกลุ่ม 

      รวมไดค้ะแนน…………… คิดเป็นร้อยละ ……………….  อยูใ่นเกณฑ ์ …………… 

 

 



บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      ลงชือ………………………………..ผูส้อน 

                                               (นางพวงเพชร   นุชธุรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


