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ค ำน ำ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Cycle : 5E ) เรื่อง 
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ เป็นผลจากความพยายามของผู้สอนท่ีสร้างและพัฒนาส่ือนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมส าหรับผู้เรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
แกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยมีท้ังหมดจ านวน 5  เล่ม ดังนี้  

เล่มท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ  
เล่มท่ี 2 สมบัติของอากาศรอบตัวเรา 
เล่มท่ี 3 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
เล่มท่ี 4 อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ 
เล่มท่ี 5 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก 

  เอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry  Cyce : 5E )    
เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เล่มนี้  คือ  เล่มท่ี 1       เรื่อง 
องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ  ใช้เวลาเรียนรู้จ านวน 3 ช่ัวโมง              

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันได้อย่างดียิ่ง 

 ขอขอบคุณ ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ค าแนะน าในการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไข จนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้   มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

        
        ชมภูนุช  เอกบัว 
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สำรบัญ 
เรื่อง                            หน้ำ 
ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 1 
    ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน 3 
    ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 6 
ล าดับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 8 
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E ) 9 
เอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ 10 
กิจกรรมท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ : Engagement 11 
    แบบทดสอบก่อนเรียน  12 
    กิจกรรมเกมต่อจ๊ิกซอว์ช้ันบรรยากาศ 16 
กิจกรรมท่ี 2 ขั้นส ารวจและค้นหา : Exploration 17 
    ใบกิจกรรมการทดลองท่ี 1.1 ไอน้ าในอากาศ  18 
    แบบบันทึกใบกิจกรรมการทดลองท่ี 1.1 ไอน้ าในอากาศ 19 
    ค าถามหลังการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 20 
กิจกรรมท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป : Explanation 21 
    ใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ 22 
    ใบกิจกรรมท่ี 1.2 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ 26 
กิจกรรมท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ : Elaboration 28 
    ใบกิจกรรม 1.3 องค์ประกอบของบรรยากาศและแนวคิดในการน าไปใช้ประโยชน์ 29 
กิจกรรมท่ี 5  ขั้นประเมิน : Evaluation 30 
    ใบกิจกรรมท่ี 1.4  ความส าคัญของบรรยากาศ 31 
    แบบทดสอบหลังเรียน 32 
    แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและการแบ่งช้ันบรรยากาศ 36 
บรรณานุกรม 37 
ภาคผนวก 38 
    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 39 
    เฉลย แบบบันทึกใบกิจกรรมการทดลองท่ี 1.1 ไอน้ าในอากาศ 40 
    แนวการตอบ ค าถามหลังการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 41 
    เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ  42 



 

สำรบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                          หน้ำ 
    เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.3 องค์ประกอบของบรรยากาศและแนวคิดในการน าไปใช้ 
    ประโยชน์ 

44 

    เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.4 ความส าคัญของบรรยากาศ/สรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 45 
    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 46 
    เฉลยแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 47 
    กิจกรรมชวนคิด 48 
แบบบันทึกการประเมิน 49 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

     ค ำช้ีแจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle : 5E) 

          ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่อง 
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ (ว21102) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณสมบัติท่ีพร้อมต่อการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมใน
เรื่องนี้ จ านวนท้ังส้ิน 20 ช่ัวโมง เอกสารเล่มนี้ เป็นเล่มท่ี 1 ใช้เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง โดยมีข้อควรปฏิบัติ 
ดังนี ้
             1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Cycle :5E) เรื่อง 
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่มท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่ง
ช้ันบรรยากาศ ผู้จัดท าได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน  
วิทยาศาสตร์ (ว21102) ใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ 
             2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E)     เรื่อง 
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้ 
                 2.1 ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน ค าช้ีแจงส าหรับผู้เรียน 
                 2.2 ล าดับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  
(Inquiry Cycle : 5E ) 
                 2.3 มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 2.4 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Cycle : 5E) 
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม คือ  

            กิจกรรมการท่ี 1 สร้างความสนใจ : Engagement 
            กิจกรรมการท่ี 2 ส ารวจและค้นคว้า : Exploration 
            กิจกรรมการท่ี 3 อธิบายและลงข้อสรุป : Explanation 
            กิจกรรมการท่ี 4 ขยายความรู้ : Elaboration 
            กิจกรรมการท่ี 5 ประเมิน : Evaluation 
กิจกรรมการท่ี 5 ประเมิน : Evaluation 
      2.5  แบบทดสอบก่อนเรียน  
      2.6  กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบความรู้  ใบกิจกรรม 
      2.7  แบบทดสอบหลังเรียนและ แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

      2.8  แบบบันทึกคะแนนรวม 
      2.9 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน แนวค าตอบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ

เฉลยใบกิจกรรม 
      2.10 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การให้คะแนนแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry  Cycle  :  5E) ชุดนี้      
เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจากการท ากิจกรรมการทดลอง กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสามารถน าความรู้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการท ากิจกกรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ
ขยายการเรียนรู้ไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

     ค ำช้ีแจงส ำหรับครูผู้สอน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Cycle : 5E)  เรื่อง บรรยากาศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   รายวิชา
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ (ว21102) โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนควรศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และ
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เขา้ใจโดยละเอียด 

2. ศึกษาค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ 
  3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ ครูเตรียม 

    3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมตามจ านวนผู้เรียนและตามกลุ่ม 
    3.2 วัสดุอุปกรณ์หรือสารเคมีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3 แบ่งผู้เรียนเรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5-7 คน 
  4. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรช้ีแจงให้ผู้เรียนเข้าใจในบทบาทของตน แนะน าขั้นตอน
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนอ่านค า
ช้ีแจงส าหรับผู้เรียน 
  5. จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
Cycle : 5E) 

    5.1  ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ : Engagement 
    5.2  ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นคว้า : Exploration 
    5.3  ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป : Explanation 
    5.4  ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ : Elaboration 
    5.5  ขั้นที่ 5 ประเมิน : Evaluation 

       6. ขณะท่ีผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูควรดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ควรมีการกระตุ้น เสริมแรงและ
คอยตอบค าถามหากผู้เรียนเกิดข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรม พร้อมกับประเมินผล 
การท ากิจกรรมในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะกระบวนการ (Process) และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Attitude) 
        7. หลังจากผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมครบตามขั้นตอนแล้ว ครูควรเฉลยแบบทดสอบ อธิบาย
แนวทางการตอบค าถาม อภิปรายค าตอบร่วมกับผู้เรียน แล้วบันทึกผลการประเมินทุกด้านตามเกณฑ์
การให้คะแนน และสะท้อนผลให้ผู้เรียนทราบ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

     ข้ันตอนกำรสอน 
 

  1. ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E) เรื่อง 
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาพื้นฐาน  วิทยาศาสตร์ (ว 
21102) เล่มท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ ส าหรับนักเรียน 
 2. ครูช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี เล่มท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ ให้
ผู้เรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 3. ครูให้ผู้เรียนศึกษาคู่มือผู้เรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่ง
ช้ันบรรยากาศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
Cycle :5E) ท าใหส้ามารถท ากิจกรรมได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
 4. ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 5.  ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะปฏิบัติการทดลอง และขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ แล้ว
บันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึกต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เกณฑ์การประเมินทักษะ
กระบวนการขั้นพื้นฐาน (P) การน าเสนอผลงาน และเกณฑ์การประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (A) 
 
 6. ครูตรวจแบบทดสอบ ใบกิจกรรม และบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนนด้านความรู้ โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E) ชุดนี้ 

 7. ครูแจ้งคะแนนให้ผู้เรียนทราบและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

     ก ำหนดกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle : 5E ) 
เร่ือง บรรยำกำศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

หัวข้อ           เวลำที่ใช ้

แผนปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน                     
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (50 ข้อ)  
วัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (6 ข้อ )                            1  ช่ัวโมง 

แผนการจัด การเรียนรู้ท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ                 3  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 สมบัติของอากาศรอบตัวเรา                                 3  ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ                           3  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ            3  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก                 6  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียน 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (50 ข้อ)  
วัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (6 ข้อ )                         1  ช่ัวโมง 

                                                                                       
รวมเวลำที่ใช้  20 ชั่วโมง 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ค ำช้ีแจงส ำหรับผู้เรียน 

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Cycle : 5E ) เรื่องบรรยากาศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นชุดกิจกรรมท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาและท า
ความเข้าใจ ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังสามารถสอบถามประเด็นสงสัยจากครูผู้สอนโดยตรงใน
ระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้เรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Cycle :5E) 
เล่มท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ อ่านค าช้ีแจงส าหรับผู้เรียน และศึกษาล าดับข้ันการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E) 

 2. ผู้เรียนฟังค าช้ีแจงจากคูผู้สอนและรับทราบเวลาในการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่มท่ี 1 องค์ประกอบและการแบ่ง
ช้ันบรรยากาศ ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 

 3. ผู้เรียนเริ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมท้ังตรวจค าตอบ และบันทึกคะแนนลงในแบบ
บันทึกคะแนน 

 4. ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
เวลาตามท่ีก าหนดในแต่ละขั้นตอน 

 5. ผู้เรียนส่งผลงาน และผลการท ากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ครูผู้สอนตรวจและ
บันทึกผล 

 6. เมื่อท ากิจกรรมครบทุกขั้นตอนใหจั้ดเก็บอุปกรณ์ ให้เรียบร้อย 

 7. หลังจากผู้เรียนทุกคนท ากิจกรรมครบทุกขั้นตอนตามก าหนดเวลา ทุกคนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน และแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยความต้ังใจและมีความ
ซื่อสัตย์ ตรวจค าตอบและบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน 

 8. ผู้เรียนรับฟังคะแนน และค าแนะน าเพิ่มเติมจากครูผู้สอน ผู้เรียนท่ีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ควรกลับไปศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมใหมอ่ีกครั้ง 

 9. ในการเข้าร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง ผู้เรียนควรให้ความร่วมมือ ต้ังใจท ากิจกรรม 
ตรงต่อเวลา และมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

    ช้ีแจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
    แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้  

       (Inquiry Cycle : 5E) 

    ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

    ล ำดับข้ันตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle:5E) 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ  
(Engagement) 

ทดสอบก่อนเรียนและเลน่เกม 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นส ำรวจและค้นคว้ำ  
(Exploration)  

ปฏิบัติกิจกรรมทดลอง/ท ำใบกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4 ขัน้ขยำยควำมรู้ 
(Elaboration) 
ท ำใบกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป 
(Explanation) 

ศึกษำใบควำมรู้/ท ำใบกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 5 ขั้นประเมิน 
(Evaluation) 

ท ำใบกิจกรรมทดสอบหลังเรียน/
แบบวัดแนวคิด 

 

          ไม่ผ่าน ต ่ากว่าร้อยละ 70 

              ผ่าน ร้อยละ 70 

         ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้   
                  -เล่มต่อไป- 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู ้/ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู ้

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้  

มำตรฐำน ว 6. 1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวชี้วัด 

มฐ. ว 6.1 ม.1/1  สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก 
มฐ. ว 8.1 ม.1/1  ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือ

ศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
มฐ. ว 8.1 ม.1/2 สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ  

หลายๆ วิธี 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
 ด้ำนควำมรู้ 
     1. อธิบายองค์ประกอบของบรรยากาศได้ 
     2. อธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลกได้ 
 ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
     ปฏิบัติการทดลองเพื่อบอกองค์ประกอบในบรรยากาศได้ 
 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ผู้เรียนแสดงออกตามคุณลักษณะและจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
สำระกำรเรียนรู้ 
  บรรยากาศของโลกประกอบด้วยแก๊สต่างๆ อยู่รอบโลกและสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตร  
บรรยากาศแบ่งเป็นช้ันๆ ตามอุณหภูมิและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle : 5E) 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน (ว 21102) ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 

 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ : Engagement (20 นำที) 
 กิจกรรมข้ันนี้ ผู้เรียนจะถูกฝึกให้มีสมาธิและกระตุ้นสมองด้วยการท ากิจกรรม Brain Yim  
เมื่อผู้เรียนมีสมาธิและความพร้อมในการท ากิจกรรมต่อไป ดังนี ้

- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (15 นาที) 
- กิจกรรม เล่นเกมต่อจ๊ิกซอว์ แผ่นภาพช้ันบรรยากาศ (5 นาที) 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นส ำรวจและค้นคว้ำ : Exploration (40 นำที) 
 กิจกรรมข้ันนี้ ผู้เรียนจะได้ส ารวจและค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท าความเข้าใจและตอบ
ค าถามท่ีสงสัย มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจ ตรวจสอบปัญหา ต้ังสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติการ
ทดลองหรือการท ากิจกรรม 

- ใบกิจกรรมท่ี 1.1 ปฏิบัติการทดลอง ไอน้ าในอากาศ / ตอบค าถามท้ายการทดลอง 
กิจกรรมที่ 3 ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป : Explanation (40 นำที) 
 กิจกรรมข้ันนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาใบความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอในการส ารวจตรวจสอบ และ
น าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุป และน าเสนอความรู้ท่ีได้ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

- ใบความรู้  องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ 
- ใบกิจกรรมท่ี 1.2  องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นขยำยควำมรู้ : Elaboration (40 นำที) 
 กิจกรรมข้ันนี้ ผู้เรียนจะได้น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ทดลองมาเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือ
แนวคิดใหม่ท่ีได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุปมาใช้อธิบายหรือสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

- ใบกิจกรรมท่ี 1.3 องค์ประกอบของบรรยากาศและแนวคิดในการน าไปใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 5 ขั้นประเมิน : Evaluation (40 นำที) 
 กิจกรรมข้ันนี้ จะประเมินความรู้ของผู้เรียนหลังจากปฏิบัติกิจกรรม ด้วยการสรุปองค์ความรู้ หรือ
เขียนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้วยใช้เกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 

- ท าแบบทดสอบหลังเรียน (15 นาที) 
- ใบกิจกรรมท่ี 1.4 ความส าคัญของบรรยากาศ/สรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (25 นาที) 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 

เอกสำรชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบง่ชั้นบรรยำกำศ 
 
หัวเรื่อง 
 1.1  องค์ประกอบของบรรยากาศ 
 1.2  การแบ่งช้ันบรรยากาศ 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
 - บรรยากาศของโลกประกอบด้วย ส่วนผสมของแก๊สต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบโลก สูงขึ้นไปจาก
พื้นผิวโลกหลายกิโลเมตร  
  - บรรยากาศแบ่งเป็นช้ันตามอุณหภูมิและการเปล่ียนแปลง อุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน 

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
 ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) 

     1. อธิบายองค์ประกอบของบรรยากาศได้ 
     2. อธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลกได้ 
 ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (Process) 
     ปฏิบัติการทดลองเพื่อบอกองค์ประกอบในบรรยากาศได้ 
 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
        ผู้เรียนแสดงออกตามคุณลักษณะและจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 11 ~ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 1 
ขั้นสร้ำงควำมสนใจ : Engagement 

 

   กิจกรรมข้ันนี้ ผู้ควำมสนใจ เช่น กิจกรรม Brain yim 
เพ่ือสร้ำงสมำธิก่อนเรียน เริ่มด้วย 
ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  และเล่นเกมต่อภำพจิ๊กซอว์แผนภำพ
ช้ันบรรยำกำศ เพ่ือสร้ำงควำมสนใจ เป็นกำรเริ่มต้นกำรเรียน
ด้วยวัฏจักรกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ ( Inquiry Cycle 
:5E) 

 

เข้าสู่บทเรียน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Cycle :5E )   เรื่อง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

แบบทดสอบ ก่อนเรียน  
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ 

 
ค ำช้ีแจง  
    1. ใหผู้้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 
   2. แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที

1. บรรยากาศ หมายถึงข้อใด 
   ก. ส่ิงท่ีไม่มีน้ าหนัก 
   ข. ส่ิงท่ีมองเห็นเป็นท้องฟ้า 
   ค. อากาศท่ีอยู่รอบตัวและห่อหุ้มโลก 
   ง. อากาศส่วนท่ีอยู่เหนือก้อนเมฆขึ้นไป 
 

4. ส่วนประกอบของอากาศแต่ละบริเวณเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร 
   ก. ต่างกัน เพราะแต่ละบริเวณและเวลาก่อให้เกิด
ส่วนประกอบของอากาศท่ีแตกต่างกัน 
   ข. ต่างกัน เพราะส่ิงมีชีวิตบนโลกต่างชีวิตกัน 
   ค. เหมือนกัน เพราะอยู่บนดาวเคราะห์ดวง
เดียวกัน 
   ง. เหมือนกัน เพราะอากาศกระจายอยู่ท่ัวไป 

2. ถ้าต้องการทราบว่าอากาศมีไอน้ าหรือไม่จะ
ทดสอบได้อย่างไร 
   ก. ต้มน้ าให้เดือด สังเกตมีไอน้ าพุ่งออกมา 
   ข. น าน้ าแข็งใส่แก้ว สังเกตหยดน้ ามาเกาะ     
รอบๆแก้ว 
   ค. ขุดบ่อทรายแล้วมีน้ าซึมออกมา 
   ง. ถ้ าหินปูนมีหยดน้ าจากเพดานลงพื้น 
 

5. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของอากาศ 
   ก. อากาศเป็นสสาร 
   ข. อากาศมีความดัน 
   ค. อากาศไม่มีน้ าหนัก 
   ง. อากาศมีตัวตน ต้องการท่ีอยู่ 

3. ส่วนประกอบของอากาศท่ีท าให้บรรยากาศ 
แปรปรวนมากท่ีสุด คือ 
   ก. ไอน้ า 
   ข. ฝุ่นละอองในอากาศ 
   ค. ปริมาณแก๊สออกซิเจน 
   ง. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

6. บรรยากาศช้ันใดท่ีสภาพอากาศมีการ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
   ก. เอกโซสเฟียร์ 
   ข. สตราโตสเฟียร์ 
   ค. ไอโอโนสเฟียร์ 
   ง. โทรโพสเฟียร์ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 

7. บรรยากาศช้ันใดท่ีมีการสะท้อนคล่ืนวิทยุได้ดี 
   ก. โทรโพสเฟียร์ 
   ข. ไอโอโนสเฟียร์ 
   ค. เอกโซสเฟียร์ 
   ง. สตราโตสเฟียร์ 
 

11. แก๊สใดท่ีพบเป็นส่วนประกอบของอากาศแห้ง
มากท่ีสุด 
     ก. แก๊สอาร์กอน 
     ข. แก๊สไนโตรเจน 
     ค. แก๊สไฮโดรเจน  
     ง. แก๊สออกซิเจน 

8. “เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะค่อยๆ
ลดลง” คือลักษณะส าคัญของบรรยากาศช้ันใด 
   ก. สตราโตสเฟียร์ 
   ข. ไอโอโนสเฟียร์ 
   ค. โทรโพสเฟียร์ 
   ง. มีโซสเฟียร์ 

12. ส่วนประกอบของอากาศช้ืนท่ีแตกต่างจาก
อากาศแห้งมากท่ีสุดคืออะไร 
     ก. ปริมาณแก๊สไนโตรเจน 
     ข. ปริมาณแก๊สออกซิเจน 
     ค. ปริมาณไอน้ าและฝุ่นละออง 
     ง. ปริมาณแก๊สออกซิเจนและปริมาณไอน้ า 

9. ระยะความสูงจากผิวโลกท่ีมีแก๊สโอโซน
ปะปนในอากาศอย่างหนาแน่นและอยู่ในช้ัน
บรรยากาศช้ันใด 
   ก. 10 กิโลเมตร - โทรโพสเฟียร์ 
   ข. 11-15 กิโลเมตร - สตราโตสเฟียร์ 
   ค. 51-80 กิโลเมตร - มีโซสเฟียร์ 
   ง. 81-600 กิโลเมตร – เทอร์โมสเฟียร์  

13. ส่วนประกอบของอากาศท่ีท าให้เกิดการ
รวมตัวของหยดน้ าเล็กกลายเป็นฝน คือ 
     ก. ไอน้ า 
     ข. ฝุ่นละอองในอากาศ 
     ค. ปริมาณแก๊สออกซิเจน 
     ง. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

10. เราใช้ประโยชน์จากบรรยากาศช้ันใดในการ
คมนาคมทางอากาศ 
    ก. มีโซสเฟียร์ 
    ข. เอกโซสเฟียร์ 
    ค. ไอโอโนสเฟียร์  
    ง. โทรโพสเฟียร์ และสตราโตสเฟียร์ 

14. สมบติัในข้อใดท่ีไม่ได้ใช้ในการแบ่งช้ัน
บรรยากาศ   
     ก.  อุณหภูมิ 
     ข.  ส่วนผสมของแก๊ส 
     ค.  สมบัติทางอุตุนิยมวิทยา 
     ง.  ปริมาณฝุ่นละอองและรังสี 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

 
 

15. บริเวณท่ีมีไอน้ าเป็นส่วนประกอบใน
บรรยากาศมากท่ีสุดคือบริเวณใด 
     ก. แหล่งชุมชน 
     ข. ทะเลทราย 
     ค. พื้นท่ีแห้งแล้ง 
     ง. ชายทะเล ภูเขาท่ีมีป่าไม้ 

18. ในอากาศช้ืน 10 กิโลกรัม จะมีมวลของไอน้ า 
อยู่มากท่ีสุด เท่าใด 
     ก.  40  กรัม 
     ข.  50  กรัม 
     ค. 200  กรัม 
     ง.  400  กรัม 

16. แก๊สโอโซนมีบทบาทต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก
อย่างไร 
     ก. ท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
     ข. ใช้ในการหายใจของส่ิงมีชีวิตทดแทน        
แก๊สออกซิเจน 
     ค. ดูดกลืนรังสีท่ีเป็นอันตรายไม่ให้ผ่านช้ัน
บรรยากาศลงมายังโลก 
     ง. ช่วยในการดูดซับความร้อนจากพื้นโลก
ไม่ให้หนีออกนอกบรรยากาศโลก 

19. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง 
      ก. ส่วนประกอบของอากาศแห้ง จะแตกต่าง
จากส่วนประกอบของอากาศช้ืน คือ ไอน้ า 
      ข.  ส่วนประกอบของอากาศ เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย คือ แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอาร์กอน 
      ค. อัตราส่วนของแก๊สออกซิเจนต่อแก๊ส
ไนโตรเจนในอากาศประมาณ 4 ต่อ 1 
      ง.  ปริมาณไอน้ าในอากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ 
ไม่คงท่ีขึ้นอยู่อุณหภูมิและส่ิงแวดล้อมใกล้เคียง 

17. ก าหนดให้ 
 A  คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 B  คือ แก๊สไนโตรเจน 
 C  คือ แก๊สอาร์กอน 
 D  คือ แก๊สออกซิเจน 
ข้อใดเรียงล าดับส่วนประกอบของอากาศแห้ง 
จากมากไปน้อย ได้ถูกต้อง 
     ก. D    B     A     C 
     ข. D    B     C     A 
     ค. B    D     A     C 
     ง. B     D     C     A 

20. การกระท าของใครจะไม่ท าให้ส่วนประกอบ
ของอากาศแตกต่างไปจากเดิม 
     ก. ไก่เปิดร้านขายอาหารประเภท ปิ้งย่าง เช่น 
ไก่ย่าง หมูย่าง 
     ข. เหมียว เผาตอ และซังข้าว เพื่อเตรียมปลูก
พืช 
     ค. แมวส่องไฟฉายให้ล าแสงผ่านไปในอากาศ 
     ง. กุ้งทุบตึก เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ 
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
ช่ือ……………………………………………………….ช้ัน……………..……เลขท่ี........................... 
 
ค ำช้ีแจง  ใหผู้้เรียนท าเครื่องหมาย  X ในช่องข้อเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

ข้อ ก ข ค ง   ข้อ ก ข ค ง 
1       1     
2       2     
3       3     
4       4     
5       5     
6       6     
7       7     
8       8     
9       9     
10       10     

 
 

คะแนนเต็ม       20    คะแนน 
คะแนนท่ีได้  ..............  คะแนน 

 
 
 
 
  
 

ต้ังใจท ำข้อสอบเพื่อ
วัดควำมรู้เดิม ของ

ผูเ้รียนนะคะ 
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กติกำกำรเล่น  แต่ละกลุ่ม แข่งขันต่อภาพจ๊ิกซอว์ ช้ันบรรยากาศของโลก โดยใช้เวลาให้น้อยท่ีสุด กลุ่มท่ี
ใช้เวลาน้อยท่ีสุดในห้องเรียนจะเป็นผู้ชนะในเกมนี ้และมีสิทธิ์ในการอธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศเพื่อ
รับคะแนนโบนัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพบรรยากาศของโลกแบ่งเป็นกี่ช้ัน แต่ละช้ันมีการใช้ประโยชน์อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กิจกรรม เกมต่อจิ๊กซอว์ช้ันบรรยากาศ 
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กิจกรรมขั้นนี้ ผูเ้รียนจะได้ส ารวจและค้นหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ท าความเข้าใจและตอบปัญหาที่
สงสัย ได้วางแผนหาแนวทางส ารวจ ตรวจสอบปญัหา 
ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ และลงมือปฏิบัติเพื่อ
รวบรวมข้อมูลดว้ยวิธกีารต่าง ๆ เช่น ส ารวจสืบค้นข้อมูล              
หรือท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 
ขั้นส ำรวจและค้นหำ : Exploration 

 

เข้าสู่บทเรียน 
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ใบกิจกรรมกำรทดลองท่ี 1.1 ไอน้ ำในอำกำศ 
 

จุดประสงค์กำรทดลอง 
 ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับปริมาณไอน้ าในอากาศในบริเวณต่าง ๆ 
อุปกรณ์ 
 1.  แก้ว           1     ใบ/จานรองแก้ว 
 2.  น้ าแข็ง        4-5    ก้อน 
 3.  น้ า           30    ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 4.  กระบอกฉีดยาขนาด   10   cm3 
 5.  นาฬิกาจับเวลา          1    เรือน 
วิธีทดลอง 
     1. น าแก้วน้ ามา 1 ใบ เทน้ าลงไปในถ้วยแก้วประมาณครึ่งแก้ว ใส่น้ าแข็งลงไปในแก้วประมาณ 
4-5 ก้อน สังเกตและบันทึกผล 
 2. ต้ังแก้วน้ าท้ิงไว้ 10 นาที สังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น บันทึกผล 
 3. น าอุปกรณ์ชุดเดิม ไปท าการทดลองในบริเวณอื่นๆ ท่ีสนใจศึกษาปริมาณไอน้ าในอากาศ 
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แบบบันทึกใบกิจกรรมกำรทดลองท่ี 1.1 ไอน้ ำในอำกำศ 
 

สมำชิกกลุ่มที่...........ชั้น ................. 
1.........................................................เลขท่ี...............  2.......................................................เลขท่ี............ 
3.........................................................เลขท่ี...............  4.......................................................เลขท่ี............ 
5.........................................................เลขท่ี...............  6.......................................................เลขท่ี............ 
7.........................................................เลขท่ี...............  8.......................................................เลขท่ี............ 

ปัญหำ/ ข้อสงสัย 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

สมมติฐำน (คำดคะแนนค ำตอบ)  
.......................................................................................................................................................... 

บันทึกผลกำรทดลอง 
รำยกำร ผลกำรสังเกต 

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 

เริ่มการสังเกต 

  
 
 
 

ต้ังท้ิงไว้ 10 นาที 

  
 
 
 

 
สรุปผลกำรท ำกิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ค ำถำมหลังกำรท ำกิจกรรมเพ่ือพัฒนำแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ 
 

1. หลังจากใส่น้ าแข็งลงในแก้วน้ าและต้ังท้ิงไว้ 10 นาที นักเรียนสังเกตเห็นอะไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
2. นอกจากไอน้ าท่ีเป็นส่วนผสมของอากาศแล้วยังมีอะไรอีกบ้างท่ีเป็นส่วนผสมของอากาศ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
3.  ไอน้ าในอากาศเกิดจากอะไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
4. ปริมาณไอน้ าในแต่ละสถานท่ีเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
5.  ถ้าต้องการตรวจสอบว่าปริมาณไอน้ าในอากาศแต่ละบริเวณมีเท่ากันหรือไม่ ควรออกแบบการทดล
องอย่างไร (อธิบายส้ันๆ พอเข้าใจ หรือวาดภาพประกอบค าบรรยาย) 
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– 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       กิจกรรมขั้นนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาใบความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เพียงพอในการส ารวจตรวจสอบและน าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุป และน าเสนอความรู้ที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม  

กิจกรรมที่ 3 
ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป : Explanation 

 

เข้าสู่บทเรียน 
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ใบควำมรู้ 

เรื่อง   องค์ประกอบและกำรแบ่งช้ันบรรยำกำศ 
บรรยำกำศ (Atmosphere) คือ อากาศท่ีห่อหุ้มโลก บรรยากาศมีอยู่ สูงขึ้นไป ประมาณ 1,500 

กิโลเมตร ประกอบด้วยแก๊สต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีฝุ่นละออง ไอน้ า และอนุภาคต่างๆ  
 

 

 

 

 
บทบำทของแก๊สในบรรยำกำศ 

แก๊สไนโตรเจน ช่วยท าให้ส่วนผสมของแก๊สออกซิเจนพอเหมาะต่อการหายใจ และมีความส าคัญ
ในการ สร้างโปรตีนในพืช 

แก๊สออกซิเจน ส่ิงมีชีวิตใช้หายใจเพื่อการด ารงชีวิต และในการสันดาปเช้ือเพลิงต่างๆ 
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ ช่วยในการสร้างอาหารของพืช ก่อให้เกิดการหมุนเวียนระหว่าง   

แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย 
หน้ำที่ส ำคัญของบรรยำกำศ 

  - ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มไว้จะท าให้อุณหภูมิของโลกในตอนกลางวันสูงถึง  130 องศา
เซลเซียส ตอนกลางคืนอุณหภูมิลดลงถึง -180 องศาเซลเซียส ซึ่งจะไม่มีส่ิงมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ 
  - บรรยากาศเป็นเหมือนกับร่มคันใหญ่ท่ีคอยปกป้องส่ิงมีชีวิตไม่ให้ได้รับอันตรายจากรังสีค ล่ืน
ส้ันจากดวงอาทิตย์ เช่น รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลตท่ีเป็นอันตราย 
  - บรรยากาศจะคอยกันรังสีท่ีแผ่มาจากดวงอาทิตย์แล้ว บรรยากาศยังช่วยป้องกันอันตรายจาก
วัตถุต่างๆ จากอวกาศท่ีอาจเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต เช่น ดาวเคราะห์น้อย ช้ินส่วนดาวหาง  
 
 
 
                 

 แก๊สไนโตรเจน 78.084 %   แก๊สออกซิเจน 20.946 % 

 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์0.033 % 
 แก๊สอ่ืนๆ (อาร์กอน นีออน ฮีเลียม มีเทน) 0.937 % 
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กำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ 
 ตามการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความสูง แบ่งออกเป็น 4 ช้ัน 
 

 
เป็นช้ันบรรยากาศท่ีอยู่ถัดจากพื้นผิวโลกขึ้นไป 16-17 กิโลเมตร มีความหนาแน่นของอากาศ

และไอน้ ามากท่ีสุด ปรากฏการณ์ท่ีส าคัญ เช่น เมฆ หมอก ฝน หิมะ ลม พายุต่างๆ ล้วนเ กิดใน
บรรยากาศช้ันนี้ อุณหภูมิของอากาศลดลงตามระดับความสูง โดยจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส         ต่อ 
1 กิโลเมตร ท าให้ขอบบนของบรรยากาศช้ันนี้มีอุณหภูมิ -50  ถึง -60 องศาเซลเซียส  
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
          อยู่ถัดจากช้ันโทรโพสเฟียร์ขึ้นไปถึงระดับความสูงประมาณ 50 กิโลเมตร ขอบล่างของช้ันจะมี
อุณหภูมิคงท่ีและจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง บรรยากาศช้ันนี้ไม่มีไอน้ าอยู่เลย อากาศไม่แปรปรวน 
เครื่องบินจะบินอยู่ในระดับนี้และมีแก๊สโอโซน ซึ่งมีสมบัติดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ 
 
 
            
 
 
 

1. โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) 

2. สตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

 
เป็นช้ันท่ีอยู่สูงจากผิวโลกประมาณ 50-80 กิโลเมตร อุณหภูมิในช้ันนี้จะลดลงตามล าดับความ

สูง ตอนบนสุดมีอุณหภูมิต่ าถึง -120 องศาเซลเซียส วัตถุต่างๆ จากนอกโลกท่ีถูกแรงโน้มถ่วงของโลก
ดึงดูดเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเผาไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

อยู่ถัดจากช้ันมีโซสเฟียร์ขึ้นไปถึงระดับความสูง 480 กิโลเมตร อุณหภูมิของบรรยากาศช้ันนี้
ประมาณ 1,500 องศาเซลเซียส เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกน้อย แสงอาทิตย์ท่ีส่องมายังช้ันนี้ท าให้
โมเลกุลของแก๊สต่างๆ แตกตัวเป็นไอออน มีประจุไฟฟ้า ดังนั้นบรรยากาศช้ันนี้จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere) สามารถสะท้อนคล่ืนวิทยุท่ีมีความถ่ีไม่มากได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีโซสเฟียร์ (Mesosphere) 

4. เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) 
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เป็นช้ันบรรยากาศช้ันนอกสุด อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง มีอุณหภูมิ 2,200 องศา

เซลเซียส ประกอบด้วยแก๊สท่ีมีน้ าหนักเบา ส่วนมากอยู่ในรูปของไอออน ซึง่ไอออนเหล่านี้จะกลมกลืน
กับไอออนท่ีอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ท่ีเรียกว่าแก๊สระหว่างดวงดาว จึงยากท่ีจะก าหนดขอบเขตสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรแบ่งชั้นบรรยำกำศโดยใช้แก๊สเป็นเกณฑ์ 
แบ่งได้ 4 ช้ัน คือ 

1. โทรโพสเฟียร์  เป็นช้ันบรรยากาศท่ีอยู่ติดกับพื้นโลก สูง 0-10 กิโลเมตร มีแก๊สท่ีส าคัญ คือ ไอน้ า 
2. โอโซโนสเฟียร์ เป็นช้ันบรรยากาศสูง 10-50 กิโลเมตร มีแก๊สท่ีส าคัญ คือ โอโซน 
3. ไอโอโนสเฟียร ์เป็นช้ันบรรยากาศสูง 80-600 กิโลเมตร มีส่ิงท่ีส าคัญ คือ อิออน 
4. เอกโซเฟียร ์ เป็นช้ันบรรยากาศซึ่งสูงต้ังแต่ 600 กิโลเมตร ขึ้นไป โดยความหนาแน่นของ

อะตอมต่างๆ มีค่าน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. เอกโซเฟียร์ (Exosphere) 
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ใบกิจกรรมท่ี 1.2 องค์ประกอบและกำรแบง่ช้ันบรรยำกำศ 

ค ำช้ีแจง :  ใหผู้้เรียนเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. จงอธิบายว่า บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกมีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตบนโลกอย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ให้ผู้เรียนเขียนช่ือช้ันบรรยากาศ A – E ให้ถูกต้อง พร้อมท้ังอธิบายลักษณะส าคัญแต่ละช้ัน   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
               คือ ช้ัน …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ลักษณะส าคัญ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
               คือ ช้ัน …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ลักษณะส าคัญ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A 

B 

C 

D 

E 

A 

B 
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               คือ ช้ัน …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ลักษณะส าคัญ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
               คือ ช้ัน …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ลักษณะส าคัญ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
               คือ ช้ัน …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ลักษณะส าคัญ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ในกรอบด้านซ้ายมือเป็นค าศัพท์และค าอธิบายเกี่ยวกับช้ันบรรยากาศ ให้ผู้เรียนหาค าศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษท่ีซ่อนอยู่ในกรอบด้านขวามือ หาได้ตามแนวตั้งและแนวนอน เมื่อพบให้ขีดเส้นล้อมรอบ 
ค านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

D 

E 
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– 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       กิจกรรมขั้นน้ี ผู ้เรียนจะได้น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา 
ทดลอง มาเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือแนวคิดใหม่ท่ีได้คน้ควา้
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปมาใช้อธิบายหรือสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนั 

 
กิจกรรมที  4 

ขั้นขยายความรู้ : Elaboration 
 

เข้าสู่บทเรียน 
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ใบกิจกรรมท่ี 1.3 องค์ประกอบของบรรยำกำศ 
และแนวคิดในกำรน ำไปใช้ ประโยชน ์

 
ค ำช้ีแจง ให้ผู้เรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปองค์ประกอบท่ีส าคัญของบรรยากาศและ 
           แนวคิดเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
  

อากาศแห้ง 

องค์ประกอบของบรรยากาศ 

ไอน ้า 

อนุภาคฝุ่นต่างๆ 

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

……………… 

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

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

 

ผู้เรียนมีแนวทางอย่างไรในการด้ารงชีวิตให้ปลอดภัย จากหมอกควันที่ก่อปัญหามลพิษทางอากาศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมขั้นน้ี ผูเ้รียนจะไดป้ระเมินความรู้ของตนเองหลงัจาก
ปฏิบติักิจกรรมการทดลองและเรียนรู้แลว้ 

โดยการสรุปองคค์วามรู้ สรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

ดว้ยการอธิบาย อภิปราย  ลงขอ้สรุป 

และท าแบบทดสอบหลงัเรียน และแบบวดัแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที  5 

ขั้นประเมนิ : Evaluation 
 

เข้าสู่บทเรียน 
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 ใบกิจกรรมท่ี 1.4 ควำมส ำคัญของบรรยำกำศ 

จำกภำพต่อไปนี้ ให้ผูเ้รียนร่วมกันสรุปแนวคิดเก่ียวกับควำมส ำคัญของบรรยำกำศ 
 
 
 
                     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………......... 

1 

2 

3 
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แบบทดสอบ หลังเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งช้ันบรรยำกำศ 

 
ค ำช้ีแจง  
    1. ใหผู้้เรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ    
2. แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที 

1. บรรยากาศ หมายถึงข้อใด  
   ก. อากาศส่วนท่ีอยู่เหนือก้อนเมฆขึ้นไป 
   ข. อากาศท่ีอยู่รอบตัวและห่อหุ้มโลก 
   ค. ส่ิงท่ีมองเห็นเป็นท้องฟ้า 
   ง. ส่ิงท่ีไม่มีน้ าหนัก 
 
 

4. ส่วนประกอบของอากาศแต่ละบริเวณเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร 
    ก. เหมือนกัน เพราะอยู่บนดาวเคราะห์ดวง
เดียวกัน 
    ข. เหมือนกัน เพราะอากาศกระจายอยู่ท่ัวไป 
    ค. ต่างกัน เพราะส่ิงมีชีวิตบนโลกต่างชีวิตกัน 
    ง. ต่างกัน เพราะแต่ละบริเวณและเวลา
ก่อให้เกิดส่วนประกอบของอากาศท่ีแตกต่างกัน 

2. ถ้าต้องการทราบว่าอากาศมีไอน้ าหรือไม่ 
จะทดสอบได้อย่างไร 
   ก. น าน้ าแข็งใส่แก้ว สังเกตหยดน้ ามาเกาะ
รอบๆ 
    แก้ว 
   ข. ต้มน้ าให้เดือด สังเกตมีไอน้ าพุ่งออกมา 
   ค. ถ้ าหินปูนมีหยดน้ าจากเพดานลงพื้น 
   ง. ขุดบ่อทรายแล้วมีน้ าซึมออกมา 

5. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของอากาศ 
    ก. อากาศมีตัวตน ต้องการท่ีอยู่ 
    ข. อากาศไม่มีน้ าหนัก 
    ค. อากาศมีความดัน 
    ง. อากาศเป็นสสาร 
 

3. ส่วนประกอบของอากาศท่ีท าให้บรรยากาศ 
แปรปรนมากท่ีสุด คือ 
   ก. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
   ข. ปริมาณแก๊สออกซิเจน 
   ค. ฝุ่นละอองในอากาศ 
   ง.  ไอน้ า 

6. บรรยากาศช้ันใดท่ีสภาพอากาศมีการ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
    ก. สตราโตสเฟียร์ 
    ข. ไอโอโนสเฟียร ์
    ค. โทรโพสเฟียร์ 
    ง. เอกโซสเฟียร์ 
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7. บรรยากาศช้ันใดท่ีมีการสะท้อนคล่ืนวิทยุได้ดี 
   ก. สตราโตสเฟียร์ 
   ข. ไอโอโนสเฟียร์ 
   ค. โทรโพสเฟียร์ 
   ง. เอกโซสเฟียร์ 
 

11. แก๊สใดท่ีพบเป็นส่วนประกอบของอากาศ
แห้งน้อยท่ีสุด 
    ก. แก๊สไนโตรเจน 
    ข. แก๊สไฮโดรเจน 
    ค. แก๊สออกซิเจน 
    ง. แก๊สอาร์กอน 
 

8. “เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะค่อยๆลดลง” 
คือ ลักษณะส าคัญของบรรยากาศ 
   ก. สตราโตสเฟียร์ 
   ข. โทรโพสเฟียร์ 
   ค. ไอโอโนสเฟียร์ 
   ง. มีโซสเฟียร์ 
 

12. ส่วนประกอบของอากาศช้ืนท่ีแตกต่างจาก
อากาศแห้งมากท่ีสุดคืออะไร 
    ก. ปริมาณแก๊สออกซิเจนและปริมาณไอน้ า 
    ข. ปริมาณไอน้ าและฝุ่นละออง 
    ค. ปริมาณแก๊สไนโตรเจน 
    ง. ปริมาณแก๊สออกซิเจน 

9. แก๊สโอโซนปะปนในอากาศอย่างหนาแน่นใน
ช่วงความสูงจากผิวโลกโดยประมาณเท่าไรและ
อยู่ในช้ันใดของบรรยากาศ 
    ก. 81-600 กิโลเมตร – เทอร์โมสเฟียร์ 
    ข. 51-80 กิโลเมตร - มีโซสเฟียร์ 
    ค. 11-15 กิโลเมตร - สตราโตสเฟียร์ 
    ง. 10 กิโลเมตร – โทรโพสเฟียร์ 
 

13. ส่วนประกอบของอากาศท่ีท าให้เกิดการ
รวมตัวของหยดน้ าเล็กกลายเป็นฝน คือ 
     ก. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
     ข. ปริมาณแก๊สออกซิเจน 
     ค.  ฝุ่นละอองในอากาศ 
     ง.  ไอน้ า 

10. เราใช้ประโยชน์จากบรรยากาศช้ันใดในการ
คมนาคม 
    ก. โทรโพสเฟียร์ และ สตราโตสเฟียร์ 
    ข. ไอโอโนสเฟียร ์
    ค. เอกโซสเฟียร์ 
    ง. มีโซสเฟียร์ 
 

14. สมบัติในข้อใดท่ีไม่ได้ใช้ในการแบ่ง 
ช้ันบรรยากาศ 
     ก.  ปริมาณฝุ่นละอองและรังสี 
     ข.  สมบัติทางอุตุนิยมวิทยา 
     ค.  ส่วนผสมของแก๊ส 
     ง.  อุณหภูมิ 
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15. บริเวณท่ีมีไอน้ าเป็นส่วนประกอบใน
บรรยากาศมากท่ีสุดคือบริเวณใด 
     ก. ชายทะเล ภูเขาท่ีมีป่าไม้ 
     ข. พื้นท่ีแห้งแล้ง 
     ค. แหล่งชุมชน 
     ง. ทะเลทราย 

18. ในอากาศช้ืน 10 กิโลกรัม จะมีมวลของไอน้ า 
อยู่มากท่ีสุด เท่าใด 
     ก.  400  กรัม 
     ข.  200  กรัม 
     ค.    50  กรัม 
     ง.    40  กรัม 

16. แก๊สโอโซนมีบทบาทต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก
อย่างไร 
     ก. ช่วยในการดูดซับความร้อนจากพื้นโลก
ไม่ให้หนีออกนอกบรรยากาศโลก 
     ข. ดูดกลืนรังสีท่ีเป็นอันตรายไม่ให้ผ่านช้ัน
บรรยากาศลงมายังโลก 
     ค. ใช้ในการหายใจของส่ิงมีชีวิตทดแทนแก๊ส
ออกซิเจน 
     ง. ท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก 

19. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง 
     ก.  ปริมาณไอน้ าในอากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ    
ไม่คงท่ีขึ้นอยู่อุณหภูมิและส่ิงแวดล้อมใกล้เคียง 
     ข. อัตราส่วนของแก๊สออกซิเจนต่อแก๊ส
ไนโตรเจน  
ในอากาศประมาณ 1 ต่อ 4 
      ค. ส่วนประกอบของอากาศ เรียงล าดับจาก
น้อย 
ไปมาก คือ แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน      
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอาร์กอน 
     ง. ส่วนประกอบของอากาศแห้ง จะแตกต่าง
จากส่วนประกอบของอากาศช้ืน คือ ไอน้ า 

17. ก าหนดให้ 
 A  คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 B  คือ แก๊สไนโตรเจน 
 C  คือ แก๊สอาร์กอน 
 D  คือ แก๊สออกซิเจน 
ข้อใดเรียงล าดับส่วนประกอบของอากาศแห้ง 
จากมากไปน้อย ได้ถูกต้อง 
     ก. D    B     A     C 
     ข. D    B     C     A 
     ค. B    D     A     C 
     ง. B     D     C     A 

20. การกระท าของใครจะไม่ท าให้ส่วนประกอบ
ของอากาศแตกต่างไปจากเดิม 
     ก. ไก่เปิดร้านขายอาหารประเภท ปิ้งย่าง 
เช่น ไก่ย่าง หมูย่าง 
     ข. เหมียว เผาตอ และซังข้าว เพื่อเตรียม
ปลูกพืช 
     ค. แมวส่องไฟฉายให้ล าแสงผ่านไปในอากาศ 
     ง. กุ้งทุบตึก เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ 
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กระดำษค ำตอบ 
 แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ช่ือ……………………………………………………….ช้ัน……………..……เลขท่ี........................... 
 
ค ำช้ีแจง  ใหผู้้เรียนท าเครื่องหมาย  X ในช่องข้อเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 

ข้อ ก ข ค ง   ข้อ ก ข ค ง 
   1        11     

2       12     
3       13     
4       14     
5       15     
6       16     
7       17     
8       18     
9       19     
10       20     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม 20 

คะแนนที่ท ำได้  

พัฒนำขึ้น (คะแนน)  

              คะแนนหลงัเรียน  
         จะบอก ความกา้วหนา้ใน 

     การเรียนของผูเ้รียนนะคะ 
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แบบวัดแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ 

 

ค ำสั่ง ให้ผู้เรียนตออบค าถามต่อไปนี้ 

1. อากาศท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา  และห่อหุ้มโลกเราไว้ ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญหลาย
อย่าง ผู้เรียนคิดว่าสวนประกอบใดของอากาศท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากท่ีสุด  

ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกไว้ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 

ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ผู้เรียนคิดว่า อากาศช้ันใดมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บรรณำนุกรม 
 
ชั้นบรรยำกำศโลก. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.trueplookpanya.com/knowledge 

          /content/66583/-blo-sciear-sci-. (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ์ 2561 ) 

 
ถนัด ศรีบุญเรือง และ คณะ.2551. สื่อกำรเรียนรู้ รำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์            

ชุดสัมฤทธิ์มำตรฐำน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
วิทยำศำสตร์ ม.1 เล่ม 2 . กรุงเทพฯ : ไทยร่มเกล้า .  

 
บัญชา   แสนทวี และ คณะ. 2548.  หนังสือปฏิบัติกำร วิทยำศำสตร์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1   เล่ม 2   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด.  
 
พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ และ คณะ. 2548. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำนวิทยำศำสตร์  กลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(พ.ว.). 

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์กันความร้อนช่วยบ้านเย็น. เข้าถึงได้จาก : 

https://www.dwacool.com/ventilator-decrease-temp/. (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันท่ี 5 

กุมภาพันธ์ 2561 ) 
 
ยุพา วรยศ และคณะ. 2551. หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน วิทยำศำสตร์  เล่ม 2. กรุงเทพฯ :                  

อักษรเจริญทัศน์.  
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2548.หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน   

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์                          
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพ ฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 

 
 
 
 

https://www.dwacool.com/ventilator-decrease-temp/
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ภำคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ 

 
 

ข้อ ก ข ค ง   ข้อ ก ข ค ง 
1   X    11  X   
2  X     12   X  
3 X      13  X   
4 X      14    X 
5   X    15    X 
6    X   16   X  
7  X     17   X  
8   X    18 X    
9  X     19   X  
10    X   20   X  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าหมดก่าลังใจ ไปพัฒนาตนเอง  
ด้วยการศึกษาจากชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของครู ดีกว่าค่ะ 
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แนวค ำตอบแบบบันทึกใบกิจกรรมกำรทดลองท่ี 1.1 ไอน้ ำในอำกำศ 
 

 
สมำชิกกลุ่มที่...........ชั้น ................. 
1....................................................เลขท่ี...............  2...................................................เลขท่ี............ 
3....................................................เลขท่ี...............  4...................................................เลขท่ี............ 
5....................................................เลขท่ี...............  6...................................................เลขท่ี............ 
7....................................................เลขท่ี...............  8...................................................เลขท่ี............ 

ปัญหำ/ ข้อสงสัย 
...............ในอำกำศรอบ ๆ ตัวเรำ แต่ละบริเวณมีไอน้ ำมำกน้อยแตกต่ำงกันอย่ำงไร............... 

สมมติฐำน (คำดคะแนนค ำตอบ)  
...............ในอำกำศรอบ ๆ ตัวเรำ บริเวณใกล้แหล่งน้ ำจะมีไอน้ ำมำกกว่ำบริเวณที่โล่ง............ 

บันทึกผลกำรทดลอง 
รำยกำร ผลกำรสังเกต 

บริเวณที่ 1(ในห้องเรียน) บริเวณที่ 2 (ข้ำงอ่ำงน้ ำพุ) 

เริ่มการสังเกต 
ข้างแก้วท่ีบรรจุน้ าแข็งผสมน้ า ไม่มี
หยดน้ ามาเกาะ 
 

ข้างแก้วท่ีบรรจุน้ าแข็งผสมน้ า ไม่มี 
หยดน้ ามาเกาะ 
 

ต้ังท้ิงไว้ 10 นาที 

ข้างแก้วท่ีบรรจุน้ าแข็งผสมน้ า มี 
หยดน้ ามาเกาะและมีน้ าบางส่วน
ไหลลงมาอยู่ท่ีพื้นท่ีวางแก้ว 

ข้างแก้วท่ีบรรจุน้ าแข็งผสมน้ า มีหยด
น้ ามาเกาะและมีน้ าบางส่วนไหลลงมา
อยู่ท่ีพื้นท่ีวางแก้ว ในปริมาณมากกว่า
บริเวณท่ี 1 และมากพอท่ีจะใช้หลอด
ฉีดยาดูดน้ ามาวัดปริมาณได้ 
 

 
สรุปผลกำรท ำกิจกรรม 
 ในบริเวณสถานท่ีต่างกันจะพบว่ามีปริมาณไอน้ าในอากาศในปริมาณท่ีต่างกัน สังเกตเห็นได้
จากหยดน้ าท่ีเกาะข้างแก้วน้ าเย็นในบริเวณท่ี 2 ซึ่งใกล้กับแหล่งน้ าผิวดิน จะพบว่ามีไอน้ าในอากาศ
มากกว่าบริเวณสถานท่ีในห้องเรียน 



~ 41 ~ 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
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แนวกำรตอบค ำถำมหลังกำรท ำกิจกรรมเพ่ือพัฒนำแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ 
 

1. หลังจากใส่น้ าแข็งลงในแก้วน้ าและต้ังท้ิงไว้ 10 นาที ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไร 

 มีหยดน้ าเล็ก ๆ มาเกาะข้างแก้ว และเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น หยดน้ าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและ
ไหลลงด้านล่าง รวมตัวกันเห็นเป็นน้ าขังอยู่ในภาชนะรองรับด้านล่าง 
 
2. นอกจากไอน้ าท่ีเป็นส่วนผสมของอากาศแล้วยังมีอะไรอีกบ้างท่ีเป็นส่วนผสมของอากาศ 

 นอกจากไอน้ าท่ีเป็นส่วนผสมของอากาศแล้วยังมี แก๊สชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอื่น ๆ และฝุ่นละออง ท่ีเป็นส่วนผสมของอากาศ 
 
3.  ไอน้ าในอากาศเกิดจากอะไร 

 ไอน้ าในอากาศเกิดน้ าท่ีผิวดิน ได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วระเหยกลายเป็นไอน้ า
ซึ่งมีสภาวะเป็นแก๊สลอยขึ้นสู่บรรยากาศ 
 
4. ปริมาณไอน้ าในแต่ละสถานท่ีเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 

 ปริมาณไอน้ าในแต่ละสถานท่ีจะมีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นมีปริมาณน้ าผิวดินท่ี 
สามารถระเหยกลายเป็นไอน้ าได้มากน้อยแตกต่างกันอย่างไร ปริมาณรังสีความร้อน การพัดของลม ก็มี
ส่วนท าให้มีไอน้ าในอากาศต่างกัน ถ้าเป็นบริเวณเดียวกัน แต่ละช่วงเวลาท่ีได้รับรังสีความร้อนไม่เท่ากัน 
สภาวะอากาศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลในการมีปริมาณไอน้ าแตกต่างกันด้วย  
 
5.  ถ้าต้องการตรวจสอบว่าปริมาณไอน้ าในอากาศแต่ละบริเวณมีเท่ากันหรือไม่ ควรออกแบบการทดล
องอย่างไร (อธิบายส้ันๆ พอเข้าใจ หรือวาดภาพประกอบค าบรรยาย) 

 ท าการทดลอง ให้ไอน้ าควบแน่นมาเกาะข้างแก้วน้ าเย็นแบบท่ีท าการทดลองเดียวกันนี้ แต่น า
ชุดทดลองนี้ไปวางในบริเวณท่ีแตกต่างกัน หรือ ใช้วิธีการวัดความช้ืนในอากาศ ด้วยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับวัดความช้ืนในอากาศ ท่ีเรียกว่า ไซโครมิเตอร์  จะสามารถบอกปริมาณไอน้ าใน
อากาศได้ในรูปแบบความช้ืนสัมพัทธ์ 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2 องค์ประกอบและกำรแบ่งช้ันบรรยำกำศ 
 

1. จงอธิบายว่า บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกมีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตบนโลกอย่างไร   

 ส าคัญต่อการด ารงชีวิต ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ช่วยดูดกลืนรังสีท่ีอันตราย 

2. ผู้เรียนคิดว่า อากาศช้ันใดมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 ช้ันโทรโพสเฟียร์ เพราะมีปรากฏการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ การเกิดลม ฝนตก พายุ ฝนฟ้า

คะนอง หิมะ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ในท าธรรมชาติท าให้เกิดการหมุนเวียนสาร  

3. ให้ผู้เรียนเขียนช่ือช้ันบรรยากาศ A – E ให้ถูกต้อง พร้อมท้ังอธิบายลักษณะส าคัญแต่ละช้ัน   

                 คือ ช้ัน   โทรโพสเฟียร์        

                  ลักษณะส าคัญ    มีอากาศหนาแน่นท่ีสุดและมีปรากฏการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา  

 

                 คือ ช้ัน   สตราโตสเฟียร์     ...........................    

                 ลักษณะส าคัญ มีอากาศไม่แปรปรวนเหมาะส าหรับเป็นเส้นทางบิน และมีโอโซนดูดกลืน 

                  รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) 

 

                 คือ ช้ัน    มีโซสเฟียร์        

                 ลักษณะส าคัญ วัตถุต่างๆ จากนอกโลกท่ีถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเข้าสู่บรรยากาศจะ                

                 เผาไหม ้

 

        คือ ช้ัน    เทอร์โมสเฟียร์        

        ลักษณะส าคัญ     มีไอออนสามารถสะท้อนคล่ืนวิทยุได้    

A 

B 

C 

D 
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        คือ ช้ัน    เอกโซสเฟียร์        

                 ลักษณะส าคัญ  เป็นช้ันนอกสุดและเป็นเขตส้ินสุดช้ันบรรยากาศ    

4.  ในกรอบด้านซ้ายมือเป็นค าศัพท์และค าอธิบายเกี่ยวกับช้ันบรรยากาศ ให้ผู้เรียนหาค าศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษท่ีซ่อนอยู่ในกรอบด้านขวามือ หาได้ตามแนวตั้งและแนวนอน เมื่อพบให้ขีดเส้นล้อมรอบ 
ค านั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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เฉลยใบกิจกรรม ท่ี 1.3 องค์ประกอบของบรรยำกำศและแนวคิดในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ค ำช้ีแจง ให้ผู้เรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปองค์ประกอบท่ีส าคัญของบรรยากาศ  และแนวคิดเกี่ยวกับ
การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  

ผู้เรียนมีแนวทางอย่างไรในการด้ารงชีวิตให้ปลอดภัย จากหมอกควันท่ีก่อปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ ด้วยการหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีฝุ่นละออง หากเล่ียงไม่ได้ จะต้องใช้ 

หน้ากากอนามัยท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละออง 
 

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เป็นอนุภาคแข็งขนาดเล็กท่ีล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจากวัตถุท่ี
ถูกทุบตี บด กระแทก จนแตกเป็นช้ินส่วนเล็กๆ แล้วถูกกระแสลมพัดกระจายอยู่ในอากาศ 
หรือตกลงสู่พื้น ซึ่งจะตกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับมวลของอนุภาคฝุ่น ฝุ่นแบ่งเป็น ฝุ่นขนาดใหญ่ 
มีขนาดมากกว่า 10 ไมครอนขึ้นไป และถ้ามีขนาดต้ังแต่ 10 ไมครอนลงมา คือฝุ่นขนาดเล็ก 

  ไอน้ าในอากาศ หรือความช้ืนในอากาศ 
วัดได้ด้วยการบอกค่ามวลไอน้ าท่ีอยู่ใน
อากาศปริมาตรหนึ่ง ในรูปแบบความช้ืน
สัมบูรณ์ ซึ่งจะบอกความหนาแน่นของ  
ไอน้ าในอากาศได้ อากาศแต่ละบริเวณจะ
มีปริมาณไอน้ าเปล่ียนแปลงได้ 

มีแก๊สเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ 
ประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน 78.08 %  
ออกซิเจน 20.94 %  อาร์กอน 0.93 %  
คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03 %  และแก๊สอื่นๆ 
0.2 %  ซึ่งเป็นสภาพอากาศ ท่ีไม่มีน้ าอยู่เลย 
 

(พิจารณาตามค้าตอบของผู้เรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครผูู้สอน) 
 

อากาศแห้ง 

องค์ประกอบของบรรยากาศ 

ไอน ้า 

อนุภาคฝุ่นต่างๆ 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.4 ควำมส ำคัญของบรรยำกำศ 
 
จำกภำพ 1 -3 ให้ผูเ้รียนร่วมกันสรุปแนวคิดเก่ียวกับควำมส ำคัญของบรรยำกำศ 
 
 
 
                     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แก๊สในบรรยากาศส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด พืชน้าแก๊สไนโตรเจน ไปใช้ในการ
เจริญเติบโต น้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไปใช้ในการ
สร้างอาหารของพืช และสัตว์น้าแก๊สออกซิเจนไปใช้ใน
การหายใจ 

 
 
 

 

 
แก๊สในบรรยากาศท้าให้เกิด เมฆ หมอก และฝน 
และช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ท่ีส่องมายังผิวโลก 

 
 

       
   แก๊สในบรรยากาศดูดกลืนความร้อนท้าให้อุณหภูมิ
เหมาะสมกับการด้ารงชีวิต คือ ในตอนกลางวัน
แสงแดดจะถูกดูดกลืนในชั นบรรยากาศและสะท้อน
บางส่วนมายังผิวโลกท้าให้อากาศไม่ร้อนจัด ส่วนใน
เวลากลางคืนโลกจะคายความร้อนออกมาในรูปของ
รัง สีอินฟราเรด (รัง สีความร้อน) ลอยผ่านชั น
บรรยากาศแต่ไอน ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ดูดกลืนไว้ท้าให้อุณหภูมิในตอนกลางคืนไม่เย็นจัด 

 
 

1 

2 

3 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งช้ันบรรยำกำศ 

 
 

ข้อ ก ข ค ง   ข้อ ก ข ค ง 
1  X     11    X 
2 X      12  X   
3    X   13   X  
4    X   14 X    
5  X     15 X    
6   X    16  X   
7  X     17    X 
8  X     18    X 
9   X    19   X  
10 X      20   X  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้คะแนนหลงัเรียน ออกมาดี     
    สร้างความภาคภูมิใจใหก้บั   
          ตวันกัเรียนและครู 

                  ดว้ยนะคะ 
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เฉลยแบบวัดแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์  
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ 

1. อากาศท่ีอยู่รอบๆ ตัวเราและห่อหุ้มโลกเราไว้ ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญหลายอย่าง 
ผู้เรียนคิดว่าส่วนประกอบใดของอากาศท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากท่ีสุด  

ตอบ ส่วนประกอบของอากาศล้วนแต่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังส้ิน แต่จาก
แนวคิดของตนเอง คิดว่า แก๊สออกซิเจน ซึ่งเป็นแก๊สท่ีส่ิงมีชีวิตใช้ในการหายใจจะมีความส าคัญท่ีสุด 
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และจะหมุนเวียนกลายเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆ ได้ ตามวัฏจักรสารต่อไป  

2. บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกไว้ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
  ตอบ บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกไว้ มีความส าคัญแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

1. ช่วยให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต เช่น การเผาผลาญอาหาร
ด้วยแก๊สออกซิเจน การใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารของพืช 

2. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกับการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 

3. ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต ไม่ให้ผ่านมายังผิวโลกมากเกินไป 

4. ช่วยป้องกันภัยอันตรายจากอนุภาคต่าง ๆท่ีมาจากนอกโลก เช่น อุกกาบาต 

5. ช่วยให้เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

3. ผู้เรียนคิดว่า อากาศช้ันใดมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ตอบ อากาศช้ันใดมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ อากาศในช้ันโทรโพสเฟียร์ ซึ่งเป็นช้ันท่ีมีไอ
น้ าปริมาณมาก มีแรงโน้มถ่วงของโลก ท าให้เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศมากท่ีสุด ได้แก่ การเกิด
ลม พายุ ฝน หมอก ลูกเห็บ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เป็นต้น 
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                                          กิจกรรมชวนคิด 

 

จุดประสงค์ 
 ผู้เรียนจัดท าอุปกรณ์ช่วยลดความร้อนภายในบ้านด้วยตนเอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มำ : https://www.dwacool.com/ventilator-decrease-temp 
 

 
   
 สถานการณ์ อากาศร้อนจัด จะเปิดแอร์ พัดลมมากๆ ปัญหาท่ีตามมา คือ ค่าไฟฟ้าแพงมาก  
จะท าอย่างไรดี ?   ผู้เรียนลองศึกษาแนวทางในตัวอย่างและดัดแปลง ออกแบบอุปกรณ์ง่าย ๆท่ีสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความร้อนภายในบ้าน 

 
 
 
 

https://www.dwacool.com/ventilator-decrease-temp
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แบบบันทึกกำรประเมิน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

แบบบันทึกกำรประเมินควำมรู้ (knowledge) แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี .............................................................. รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว 21101) 

ช้ัน ม.1/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) 

 
 

เลขท่ี 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

      แบบทดสอบ 
     ( 20 คะแนน) 

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ 
( 15 คะแนน) 

 

      แบบทดสอบ 
     ( 20 คะแนน) 

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ 
( 15 คะแนน) 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

แบบบันทึกกำรประเมินควำมรู้ (knowledge) แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์  (ต่อ) 
 
 

เลขท่ี 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

    

22     

23     

24     

25     

26     

27     
28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

      แบบทดสอบ 
     ( 20 คะแนน) 

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ 
( 15 คะแนน ) 

 

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ 
( 15 คะแนน) 

 

      แบบทดสอบ 
     ( 20 คะแนน) 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

แบบบันทึกกำรประเมินควำมรู้ (knowledge) แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์  (ต่อ) 
 
 

เลขท่ี 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

    

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบทดสอบ 
     ( 20 คะแนน ) 

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ 
( 15 คะแนน) 

 

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ 
( 15 คะแนน) 

 

      แบบทดสอบ 
     ( 20 คะแนน) 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

ตารางการจัดกลุ่มแนวคิด ตามการจัดแนวคิดแบบ 5 กลุ่ม ตามเกณฑ์ของ Abraham et al, 
1994 ; Simpson and Marek,1992 ; Westbrook & Marek,1992 ; อั ง คณา  ปั ท ม พ ง ศ า ( 2555) 
Kijkuakul (2006) และพิชา ชัยจันดี (2552) 

 

กลุ่มแนวคิด กำรอธิบำย คะแนน 

1. แนวคิดถูกต้อง 
(Sound Understanding: SU) 

ค าตอบท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ท้ังหมด 

5 
 

2. แนวคิดถูกต้องบางส่วน 
(Partial Understanding : PU) 

ค าตอบท่ีอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบท่ีเป็นไป
ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

4 
 

3. แนวคิดคลาดเคล่ือน 
(Partial Understanding with 

Specific Misconception: PUSM) 

ค าตอบท่ีบางองค์ประกอบมีแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และบางองค์ประกอบมีแนวคิดไม่
ถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

3 

4. แนวคิดไม่ถูกต้อง ( Specific Mis 
understanding : SM) 

ค าตอบท่ีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องท่ีถาม แต่ไม่
ถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

2 
 

5. ไม่มีแนวคิดหรือไม่ตอบค าถาม       
( No Understanding: NU) 

อธิบายไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในเรื่อท่ีถาม หรือไม่ตอบ 

1 

 
หมำยเหตุ แต่ละแผนมีแบบทดสอบวัดแนวคิด จ านวน 3 ข้อๆ ละ 5 คะแนน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

เกณฑ์กำรประเมินทักษะกระบวนกำรข้ันพื้นฐำน (P) 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  

ทักษะที่ประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

3 2 1 
ทักษะการสังเกต มีการสังเกตท่ีละเอียด 

และบันทึกข้อมูลจาก
การสังเกตท้ังข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

มีการสังเกตท่ีละเอียด 
และบันทึกข้อมูลจาก
การสังเกตท้ังข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพได้
เพียงบางส่วนต้องแก้ไข
บ้าง 

มีการสังเกตท่ีละเอียด 
และบันทึกข้อมูลจาก
การสังเกตท้ังข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพท่ี
ต้องมีการปรับปรุง
แก้ไข 

ทักษะการทดลอง มีการเลือกและใช้
อุปกรณ์การทดลองได้
ถูกต้องเหมาะสมกับ
งานและวางแผนการ
ทดลองอย่างเป็น
ขั้นตอน 

มีการเลือกและใช้
อุปกรณ์การทดลองได้
ไม่ค่อยถูกต้อง
เหมาะสมกับงานและ
วางแผนการทดลองไม่
เป็นขั้นตอน  ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง 

การเลือกและใช้
อุปกรณ์การทดลองได้
ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
กับงานและวาง
แผนการทดลองไม่เป็น
ขั้นตอนจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ทักษะการลงความเห็น
จากข้อมูล 

มีการลงความคิดเห็น
จากข้อมูลท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

มีการลงความคิดเห็น
จากข้อมูลท่ีได้ค่อนข้าง
ถูกต้อง 

มีการลงความคิดเห็น
จากข้อมูลท่ีได้ ท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ทักษะการตีความ 
หมายและลงข้อสรุป 

มีการตีความหมายและ
ลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง 

มีการตีความหมายและ
ลงข้อสรุปได้ค่อนข้าง
ถูกต้อง 

มีการตีความหมายและ
ลงข้อสรุปไม่ถูกต้อง
ต้องปรับปรุง 

ทักษะการเขียน
รายงานการทดลอง 

เขียนรายงาน
ตามล าดับข้ันตอน ผล
การทดลองตรงตาม
สภาพจริงและส่ือ
ความหมาย 

เขียนรายงานการ
ทดลองตามล าดับ แต่
ไม่ส่ือความหมาย 

เขียนรายงานโดยล าดับ
ขั้นตอน ไม่สอดคล้อง
กัน และไม่ส่ือ
ความหมาย 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน  
กลุ่มที่..................ชั้น.............. สมาชิกภายในกลุ่ม    

1……………………………………….………..2………………………………...………………… 

3……………………………………….………..4………….…………………...…………………... 

5……………………………………….………..6.……….…………………...…………………….. 

7……………………………………….………..8………….…………………...…………………… 

ค ำช้ีแจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและท าเครื่องหมาย ในช่องคะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

3 2 1 
ด้านการวางแผน    
ด้านการด าเนินการ    
ด้านการอธิบาย    

 
เกณฑ์กำรประเมินกำรน ำเสนอผลงำน  

เกณฑ์กำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

3 2 1 
ด้านการวางแผน 
 

ออกแบบได้ครอบคลุมทุกประเดน็
ของปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนท่ี
ชัดเจนและตรงตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนด 

ออกแบบได้ตามประเดน็ส าคัญ
ของปัญหาเปน็ส่วนใหญ่ แต่ยังไม่
ชัดเจน 

ไม่สามารถออกแบบได้ 
หรือออกแบบได้ แต่ไม่
ตรงประเดน็ท่ีต้องการ
เรียนรู ้

ด้านการด าเนินการ ด าเนนิตามแผนท่ีวางไว้ ใช้อุปกรณ์
และสื่อประกอบไดถู้กต้อง 
คล่องแคล่ว และเสรจ็ทันเวลา 
ผลงานทุกขัน้ตอนเป็นไปตาม
วัตถปุระสงค ์

ด าเนนิการตามแผนท่ีวางไว้ ใช้
อุปกรณ์และสื่อประกอบการ
สาธิตไดด้ีและเสรจ็ทันเวลา 
ผลงานในบางขั้นตอนไม่เป็นไป
ตามจุดประสงค ์

ด าเนนิการไมเ่ป็นไปตาม
แผน ใช้อุปกรณแ์ละสื่อ
ประกอบไดแ้ต่ไม่
คล่องแคล่ว 

ด้านการอธิบาย อธิบายตามแนวคดิหลักทาง
วิทยาศาสตร์ ตรงตามประเดน็ของ
ปัญหา และจดุประสงค ์ใช้ภาษาได้
ถูกต้องเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้
ชัดเจน 

อธิบายโดยอาศัยแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรต์รงตามประเด็นของ
ปัญหา แต่การใช้ภาษายังสื่อ
ความได้ไมค่่อยชัดเจน 

อธิบายไม่ถูกต้อง ขดัแย้ง
กับแนวคดิหลักทางวิทยา 
ศาสตร ์
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

 
 
 

โดยสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม                    กลุ่มท่ี..................ช้ัน.............. 
1……………………………………………..2…………….…………...………………………….… 

3………………………………….…...……..4…………….……………….…………............……… 

5……………………………………………..6…………….……………….………………………… 

7……………………………………………..8…………….……………….………………………… 
ค ำช้ีแจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและท าเครื่องหมาย  ในช่องคะแนน 

พฤติกรรมที่สังเกต คะแนน 
3 2 1 

1. มีความต้ังใจเพียรพยายามในการเรียนรู้    
2. มีการค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่น    
3. บันทึกผลการท ากิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์    
4. มีความอดทนในการท ากิจกรรม    
5. มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย    
6. มีความต้ังใจในการท ากิจกรรม    

รวม    

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

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
        พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ   ให้ 3 คะแนน 
        พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง    ให้ 2 คะแนน 
        พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง                    ให้ 1 คะแนน 
เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล (ผ่ำนเกณฑ์ในระดับ ดี) 
        ระดับ 3   ช่วงคะแนน   15-11   ดี         ระดับ 2   ช่วงคะแนน   10-6     พอใช้              
        ระดับ 1   ช่วงคะแนน   5-1      ปรับปรุง 

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (A) 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  2 ปีการศึกษา 2560 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E )   เร่ือง บรรยากาศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

ประวัติเจ้ำของผลงำน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ช่ือ    นำงชมภูนุช   เอกบัว 
ต ำแหน่ง  ครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  

โรงเรียนเทศบำล  ๕  เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  
  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
สังกัด   ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
ครูผู้สอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
วุฒิกำรศึกษำ  วิทยำศำสตรบัณฑิต(ชีววิทยำ)                
                  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ครุศำสตรมหำบัณฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

 ปฏิบัติกำรสอน วิชำวิทยำศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
    วิชำชีววิทยำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 

    


