คำนำ

คำนำ
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ ( Inquiry Cycle : 5E ) เรื่ อ ง
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติที่ ดีต่อการเรีย น
วิทยาศาสตร์ เป็นผลจากความพยายามของผู้สอนที่สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสาหรับผู้เรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
แกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยมีทั้งหมดจานวน 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
เล่มที่ 2 สมบัติของอากาศรอบตัวเรา
เล่มที่ 3 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
เล่มที่ 4 อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ
เล่มที่ 5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
เอกสารชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry Cyce : 5E )
เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ คือ เล่มที่ 1 เรื่อง
องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ ใช้เวลาเรียนรู้จานวน 3 ชั่วโมง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เรียนและ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้คาแนะนาในการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไข จนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ชมภูนุช เอกบัว
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รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E )
เอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
กิจกรรมที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ : Engagement
แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมเกมต่อจิ๊กซอว์ชั้นบรรยากาศ
กิจกรรมที่ 2 ขั้นสารวจและค้นหา : Exploration
ใบกิจกรรมการทดลองที่ 1.1 ไอน้าในอากาศ
แบบบันทึกใบกิจกรรมการทดลองที่ 1.1 ไอน้าในอากาศ
คาถามหลังการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป : Explanation
ใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
ใบกิจกรรมที่ 1.2 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
กิจกรรมที่ 4 ขั้นขยายความรู้ : Elaboration
ใบกิจกรรม 1.3 องค์ประกอบของบรรยากาศและแนวคิดในการนาไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 5 ขั้นประเมิน : Evaluation
ใบกิจกรรมที่ 1.4 ความสาคัญของบรรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
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คำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle : 5E)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่อง
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดทาได้สร้างขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ (ว21102) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
คุณสมบัติที่พร้อมต่อการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมใน
เรื่องนี้ จานวนทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง เอกสารเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 1 ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง โดยมีข้อควรปฏิบัติ
ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้วัฏจักรการสืบ เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E) เรื่อ ง
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่ง
ชั้ น บรรยากาศ ผู้ จั ด ท าได้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์ (ว21102) ใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E) เรื่อง
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้
2.1 คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน คาชี้แจงสาหรับผู้เรียน
2.2 ล าดั บ ขั้ น ตอนการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้
(Inquiry Cycle : 5E )
2.3 มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2.4 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E)
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม คือ
กิจกรรมการที่ 1 สร้างความสนใจ : Engagement
กิจกรรมการที่ 2 สารวจและค้นคว้า : Exploration
กิจกรรมการที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป : Explanation
กิจกรรมการที่ 4 ขยายความรู้ : Elaboration
กิจกรรมการที่ 5 ประเมิน : Evaluation
กิจกรรมการที่ 5 ประเมิน : Evaluation
2.5 แบบทดสอบก่อนเรียน
2.6 กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบกิจกรรม
2.7 แบบทดสอบหลังเรียนและ แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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2.8 แบบบันทึกคะแนนรวม
2.9 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน แนวคาตอบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ
เฉลยใบกิจกรรม
2.10 เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) ชุ ด นี้
เป็นชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ที่เ น้นให้นักเรียนได้ล งมือปฏิบัติ สามารถพัฒนาองค์ ความรู้ แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ตาม
หลั ก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากนั้น ผู้ เ รี ยนยั ง ได้ รั บ ความสนุก สนาน
เพลิดเพลินจากการทากิจกรรมการทดลอง กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียนสามารถนาความรู้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการทากิจกกรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และ
ขยายการเรียนรู้ไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) เรื่อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ (ว21102) โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
1. ครูผู้สอนควรศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจโดยละเอียด
2. ศึกษาคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ ครูเตรียม
3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมตามจานวนผู้เรียนและตามกลุ่ม
3.2 วัสดุอุปกรณ์หรือสารเคมีต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.3 แบ่งผู้เรียนเรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5-7 คน
4. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจในบทบาทของตน แนะนาขั้นตอน
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในระหว่างการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนอ่านคา
ชี้แจงสาหรับผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry
Cycle : 5E)
5.1 ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ : Engagement
5.2 ขั้นที่ 2 สารวจและค้นคว้า : Exploration
5.3 ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป : Explanation
5.4 ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ : Elaboration
5.5 ขั้นที่ 5 ประเมิน : Evaluation
6. ขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูควรดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ควรมีการกระตุ้น เสริมแรงและ
คอยตอบคาถามหากผู้เรียนเกิดข้อสงสั ย หรือเกิดปัญ หาในขณะปฏิบัติกิจกรรม พร้อมกับประเมินผล
การทากิจกรรมในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะกระบวนการ (Process) และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
(Scientific Attitude)
7. หลั ง จากผู้ เรี ย นปฏิ บั ติกิ จ กรรมครบตามขั้ น ตอนแล้ ว ครู ค วรเฉลยแบบทดสอบ อธิ บ าย
แนวทางการตอบคาถาม อภิปรายคาตอบร่วมกับผู้ เรียน แล้วบันทึกผลการประเมินทุกด้านตามเกณฑ์
การให้คะแนน และสะท้อนผลให้ผู้เรียนทราบ
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~4~

ขั้นตอนกำรสอน
1. ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E) เรื่อง
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ (ว
21102) เล่มที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ สาหรับนักเรียน
2. ครูชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เล่มที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ ให้
ผูเ้ รียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
3. ครูให้ผู้เรียนศึกษาคู่มือผู้เรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่ง
ชั้นบรรยากาศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเรียนรู้ตามรูป แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry
Cycle :5E) ทาให้สามารถทากิจกรรมได้ถูกต้องตามขั้นตอน
4. ครูให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน และแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะปฏิบัติการทดลอง และขณะทากิจกรรมการเรียนรู้ แล้ว
บันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึกต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกณฑ์การประเมินทักษะ
กระบวนการขั้นพื้นฐาน (P) การนาเสนอผลงาน และเกณฑ์การประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (A)
6. ครูตรวจแบบทดสอบ ใบกิจกรรม และบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนนด้านความรู้ โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E) ชุดนี้
7. ครูแจ้งคะแนนให้ผู้เรียนทราบและให้คาแนะนาเพิ่มเติม
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กำหนดกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle : 5E )
เรื่อง บรรยำกำศ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
มีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ

เวลำที่ใช้

แผนปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (50 ข้อ)
วัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (6 ข้อ )
แผนการจัด การเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สมบัติของอากาศรอบตัวเรา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
แผนการจัดการเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียน
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (50 ข้อ)
วัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (6 ข้อ )

1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง
รวมเวลำที่ใช้ 20 ชั่วโมง
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คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E ) เรื่องบรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชุดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถศึกษาและทา
ความเข้าใจ ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ รวมทั้ง สามารถสอบถามประเด็นสงสัยจากครูผู้สอนโดยตรงใน
ระหว่างทากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E)
เล่มที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อ่านคาชี้แจงสาหรับผู้เรียน และศึกษาลาดับขั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E)
2. ผู้เรียนฟังคาชี้แจงจากคูผู้สอนและรับทราบเวลาในการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่ง
ชั้นบรรยากาศ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
3. ผู้เรียนเริ่มทาแบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้ งตรวจคาตอบ และบันทึกคะแนนลงในแบบ
บันทึกคะแนน
4. ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
เวลาตามที่กาหนดในแต่ละขั้นตอน
5. ผู้เรียนส่งผลงาน และผลการทากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนตรวจและ
บันทึกผล
6. เมื่อทากิจกรรมครบทุกขั้นตอนให้จัดเก็บอุปกรณ์ ให้เรียบร้อย
7. หลังจากผู้เรียนทุกคนทากิจกรรมครบทุกขั้นตอนตามกาหนดเวลา ทุกคนทาแบบทดสอบ
หลัง เรียน และแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยความตั้งใจและมีความ
ซื่อสัตย์ ตรวจคาตอบและบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน
8. ผู้เรียนรับฟัง คะแนน และคาแนะนาเพิ่มเติมจากครูผู้สอน ผู้เรียนที่คะแนนไม่ถึง เกณฑ์ที่
กาหนด ควรกลับไปศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง
9. ในการเข้าร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้ ทุกครั้ง ผู้เรียนควรให้ความร่วมมือ ตั้งใจทากิจกรรม
ตรงต่อเวลา และมีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ลำดับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle:5E)
ชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

(Inquiry Cycle : 5E)
กิจกรรมที่ 1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ
(Engagement)
ทดสอบก่อนเรียนและเล่นเกม

กิจกรรมที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นคว้ำ
(Exploration)
ปฏิบัติกิจกรรมทดลอง/ทำใบกิจกรรม

ไม่ผ่าน ต่ากว่าร้อยละ 70

ผ่าน ร้อยละ 70

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
-เล่มต่อไป-

กิจกรรมที่ 3 ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป
(Explanation)
ศึกษำใบควำมรู้/ทำใบกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 ขัน้ ขยำยควำมรู้
(Elaboration)
ทำใบกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5 ขั้นประเมิน
(Evaluation)
ทำใบกิจกรรมทดสอบหลังเรียน/
แบบวัดแนวคิด
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ว 6. 1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
มฐ. ว 6.1 ม.1/1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก
มฐ. ว 8.1 ม.1/1 ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
มฐ. ว 8.1 ม.1/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบ
หลายๆ วิธี
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้
1. อธิบายองค์ประกอบของบรรยากาศได้
2. อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลกได้
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
ปฏิบัติการทดลองเพื่อบอกองค์ประกอบในบรรยากาศได้
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้เรียนแสดงออกตามคุณลักษณะและจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
สำระกำรเรียนรู้
บรรยากาศของโลกประกอบด้วยแก๊สต่างๆ อยู่รอบโลกและสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตร
บรรยากาศแบ่งเป็นชั้นๆ ตามอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน
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รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle : 5E)
รำยวิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน (ว 21102) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ : Engagement (20 นำที)
กิจกรรมขั้นนี้ ผู้เรียนจะถูกฝึกให้มีสมาธิและกระตุ้นสมองด้วยการทากิจกรรม Brain Yim
เมื่อผู้เรียนมีสมาธิและความพร้อมในการทากิจกรรมต่อไป ดังนี้
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (15 นาที)
- กิจกรรม เล่นเกมต่อจิ๊กซอว์ แผ่นภาพชั้นบรรยากาศ (5 นาที)
กิจกรรมที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นคว้ำ : Exploration (40 นำที)
กิจกรรมขั้นนี้ ผู้เรียนจะได้สารวจและค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทาความเข้าใจและตอบ
คาถามที่สงสัย มีการวางแผน กาหนดแนวทางการสารวจ ตรวจสอบปัญหา ตั้งสมมติฐาน กาหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติการ
ทดลองหรือการทากิจกรรม
- ใบกิจกรรมที่ 1.1 ปฏิบัติการทดลอง ไอน้าในอากาศ / ตอบคาถามท้ายการทดลอง
กิจกรรมที่ 3 ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป : Explanation (40 นำที)
กิจกรรมขั้นนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาใบความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในการสารวจตรวจสอบ และ
นาข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุป และนาเสนอความรู้ที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
- ใบความรู้ องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
- ใบกิจกรรมที่ 1.2 องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
กิจกรรมที่ 4 ขั้นขยำยควำมรู้ : Elaboration (40 นำที)
กิจกรรมขั้นนี้ ผู้เรียนจะได้นาความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทดลองมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือ
แนวคิดใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุปมาใช้อธิบายหรือสร้างแบบจาลอง
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
- ใบกิจกรรมที่ 1.3 องค์ประกอบของบรรยากาศและแนวคิดในการนาไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 5 ขั้นประเมิน : Evaluation (40 นำที)
กิจกรรมขั้นนี้ จะประเมินความรู้ของผู้เรียนหลังจากปฏิบัติกิจกรรม ด้วยการสรุปองค์ความรู้ หรือ
เขียนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้วยใช้เกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
- ทาแบบทดสอบหลังเรียน (15 นาที)
- ใบกิจกรรมที่ 1.4 ความสาคัญของบรรยากาศ/สรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (25 นาที)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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เอกสำรชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
หัวเรื่อง
1.1 องค์ประกอบของบรรยากาศ
1.2 การแบ่งชั้นบรรยากาศ

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
- บรรยากาศของโลกประกอบด้วย ส่วนผสมของแก๊สต่าง ๆ ที่อยู่รอบโลก สูงขึ้นไปจาก
พื้นผิวโลกหลายกิโลเมตร
- บรรยากาศแบ่งเป็นชั้นตามอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ (Knowledge)
1. อธิบายองค์ประกอบของบรรยากาศได้
2. อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลกได้
ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (Process)
ปฏิบัติการทดลองเพื่อบอกองค์ประกอบในบรรยากาศได้
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)
ผู้เรียนแสดงออกตามคุณลักษณะและจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
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กิจกรรมที่ 1
ขั้นสร้ำงควำมสนใจ : Engagement
–

กิจ กรรมขั้ น นี้ ผู้ ควำมสนใจ เช่ น กิ จกรรม Brain yim
เพื่อสร้ำงสมำธิก่อนเรียน เริ่มด้วย
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และเล่นเกมต่อภำพจิ๊กซอว์แผนภำพ
ชั้นบรรยำกำศ เพื่อสร้ำงควำมสนใจ เป็นกำรเริ่มต้นกำรเรียน
ด้วยวัฏจักรกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Cycle
:5E)

เข้าสู่บทเรียน
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แบบทดสอบ ก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
2. แบบทดสอบ จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที
1. บรรยากาศ หมายถึงข้อใด
ก. สิ่งที่ไม่มีน้าหนัก
ข. สิ่งที่มองเห็นเป็นท้องฟ้า
ค. อากาศที่อยู่รอบตัวและห่อหุ้มโลก
ง. อากาศส่วนที่อยู่เหนือก้อนเมฆขึ้นไป

2. ถ้าต้องการทราบว่าอากาศมีไอน้าหรือไม่จะ
ทดสอบได้อย่างไร
ก. ต้มน้าให้เดือด สังเกตมีไอน้าพุ่งออกมา
ข. นาน้าแข็งใส่แก้ว สังเกตหยดน้ามาเกาะ
รอบๆแก้ว
ค. ขุดบ่อทรายแล้วมีน้าซึมออกมา
ง. ถ้าหินปูนมีหยดน้าจากเพดานลงพื้น
3. ส่วนประกอบของอากาศที่ทาให้บรรยากาศ
แปรปรวนมากที่สุด คือ
ก. ไอน้า
ข. ฝุ่นละอองในอากาศ
ค. ปริมาณแก๊สออกซิเจน
ง. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

4. ส่วนประกอบของอากาศแต่ละบริเวณเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร
ก. ต่างกัน เพราะแต่ละบริเวณและเวลาก่อให้เกิด
ส่วนประกอบของอากาศที่แตกต่างกัน
ข. ต่างกัน เพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกต่างชีวิตกัน
ค. เหมือนกัน เพราะอยู่บนดาวเคราะห์ดวง
เดียวกัน
ง. เหมือนกัน เพราะอากาศกระจายอยู่ทั่วไป
5. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของอากาศ
ก. อากาศเป็นสสาร
ข. อากาศมีความดัน
ค. อากาศไม่มีน้าหนัก
ง. อากาศมีตัวตน ต้องการที่อยู่

6. บรรยากาศชั้นใดที่สภาพอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ก. เอกโซสเฟียร์
ข. สตราโตสเฟียร์
ค. ไอโอโนสเฟียร์
ง. โทรโพสเฟียร์
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7. บรรยากาศชั้นใดที่มีการสะท้อนคลื่นวิทยุได้ดี 11. แก๊สใดที่พบเป็นส่วนประกอบของอากาศแห้ง
ก. โทรโพสเฟียร์
มากทีส่ ุด
ข. ไอโอโนสเฟียร์
ก. แก๊สอาร์กอน
ค. เอกโซสเฟียร์
ข. แก๊สไนโตรเจน
ง. สตราโตสเฟียร์
ค. แก๊สไฮโดรเจน
ง. แก๊สออกซิเจน
8. “เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะค่อยๆ
12. ส่วนประกอบของอากาศชื้นที่แตกต่างจาก
ลดลง” คือลักษณะสาคัญของบรรยากาศชั้นใด อากาศแห้งมากที่สุดคืออะไร
ก. สตราโตสเฟียร์
ก. ปริมาณแก๊สไนโตรเจน
ข. ไอโอโนสเฟียร์
ข. ปริมาณแก๊สออกซิเจน
ค. โทรโพสเฟียร์
ค. ปริมาณไอน้าและฝุ่นละออง
ง. มีโซสเฟียร์
ง. ปริมาณแก๊สออกซิเจนและปริมาณไอน้า
9. ระยะความสูงจากผิวโลกที่มีแก๊สโอโซน
13. ส่วนประกอบของอากาศที่ทาให้เกิดการ
ปะปนในอากาศอย่างหนาแน่นและอยู่ในชั้น
รวมตัวของหยดน้าเล็กกลายเป็นฝน คือ
บรรยากาศชั้นใด
ก. ไอน้า
ก. 10 กิโลเมตร - โทรโพสเฟียร์
ข. ฝุ่นละอองในอากาศ
ข. 11-15 กิโลเมตร - สตราโตสเฟียร์
ค. ปริมาณแก๊สออกซิเจน
ค. 51-80 กิโลเมตร - มีโซสเฟียร์
ง. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ง. 81-600 กิโลเมตร – เทอร์โมสเฟียร์
10. เราใช้ประโยชน์จากบรรยากาศชั้นใดในการ 14. สมบัติในข้อใดที่ไม่ได้ใช้ในการแบ่งชั้น
คมนาคมทางอากาศ
บรรยากาศ
ก. มีโซสเฟียร์
ก. อุณหภูมิ
ข. เอกโซสเฟียร์
ข. ส่วนผสมของแก๊ส
ค. ไอโอโนสเฟียร์
ค. สมบัติทางอุตุนิยมวิทยา
ง. โทรโพสเฟียร์ และสตราโตสเฟียร์
ง. ปริมาณฝุ่นละอองและรังสี

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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15. บริเวณที่มีไอน้าเป็นส่วนประกอบใน
บรรยากาศมากที่สุดคือบริเวณใด
ก. แหล่งชุมชน
ข. ทะเลทราย
ค. พื้นที่แห้งแล้ง
ง. ชายทะเล ภูเขาที่มีป่าไม้

18. ในอากาศชื้น 10 กิโลกรัม จะมีมวลของไอน้า
อยู่มากที่สุด เท่าใด
ก. 40 กรัม
ข. 50 กรัม
ค. 200 กรัม
ง. 400 กรัม

16. แก๊สโอโซนมีบทบาทต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
อย่างไร
ก. ทาให้เกิดภาวะเรือนกระจก
ข. ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตทดแทน
แก๊สออกซิเจน
ค. ดูดกลืนรังสีที่เป็นอันตรายไม่ให้ผ่านชั้น
บรรยากาศลงมายังโลก
ง. ช่วยในการดูดซับความร้อนจากพื้นโลก
ไม่ให้หนีออกนอกบรรยากาศโลก

19. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ส่วนประกอบของอากาศแห้ง จะแตกต่าง
จากส่วนประกอบของอากาศชื้น คือ ไอน้า
ข. ส่วนประกอบของอากาศ เรียงลาดับจาก
มากไปน้อย คือ แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอาร์กอน
ค. อัตราส่วนของแก๊สออกซิเจนต่อแก๊ส
ไนโตรเจนในอากาศประมาณ 4 ต่อ 1
ง. ปริมาณไอน้าในอากาศตามสถานที่ต่าง ๆ
ไม่คงที่ขึ้นอยู่อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง
20. การกระทาของใครจะไม่ทาให้ส่วนประกอบ
ของอากาศแตกต่างไปจากเดิม
ก. ไก่เปิดร้านขายอาหารประเภท ปิ้งย่าง เช่น
ไก่ย่าง หมูย่าง
ข. เหมียว เผาตอ และซังข้าว เพื่อเตรียมปลูก
พืช
ค. แมวส่องไฟฉายให้ลาแสงผ่านไปในอากาศ
ง. กุ้งทุบตึก เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่

17. กาหนดให้
A คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
B คือ แก๊สไนโตรเจน
C คือ แก๊สอาร์กอน
D คือ แก๊สออกซิเจน
ข้อใดเรียงลาดับส่วนประกอบของอากาศแห้ง
จากมากไปน้อย ได้ถูกต้อง
ก. D B A C
ข. D B C A
ค. B D A C
ง. B D C A
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กระดำษคำตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน

ชื่อ……………………………………………………….ชั้น……………..……เลขที่...........................
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนทาเครื่องหมาย X ในช่องข้อเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

ตั้งใจทำข้อสอบเพื่อ
วัดควำมรู้เดิม ของ
ผูเ้ รียนนะคะ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม
20 คะแนน
คะแนนที่ได้ .............. คะแนน
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กิจกรรม เกมต่อจิ๊กซอว์ชั้นบรรยากาศ
กติกำกำรเล่น แต่ละกลุ่ม แข่งขันต่อภาพจิ๊กซอว์ ชั้นบรรยากาศของโลก โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด กลุ่มที่
ใช้เวลาน้อยที่สุดในห้องเรียนจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ และมีสิทธิ์ในการอธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศเพื่อ
รับคะแนนโบนัส

จากภาพบรรยากาศของโลกแบ่งเป็นกี่ชั้น แต่ละชั้นมีการใช้ประโยชน์อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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กิจกรรมที่ 2
ขั้นสำรวจและค้นหำ : Exploration

กิจกรรมขั้นนี้ ผูเ้ รียนจะได้สารวจและค้นหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทาความเข้าใจและตอบปัญหาที่
สงสัย ได้วางแผนหาแนวทางสารวจ ตรวจสอบปัญหา
ตั้งสมมติฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ และลงมือปฏิบัติเพื่อ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น สารวจสืบค้นข้อมูล
หรือทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน
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ใบกิจกรรมกำรทดลองที่ 1.1 ไอน้ำในอำกำศ
จุดประสงค์กำรทดลอง
ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับปริมาณไอน้าในอากาศในบริเวณต่าง ๆ
อุปกรณ์
1. แก้ว
1 ใบ/จานรองแก้ว
2. น้าแข็ง
4-5 ก้อน
3. น้า
30 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. กระบอกฉีดยาขนาด 10 cm3
5. นาฬิกาจับเวลา
1 เรือน
วิธีทดลอง
1. นาแก้วน้ามา 1 ใบ เทน้าลงไปในถ้วยแก้วประมาณครึ่งแก้ว ใส่น้าแข็งลงไปในแก้วประมาณ
4-5 ก้อน สังเกตและบันทึกผล
2. ตั้งแก้วน้าทิ้งไว้ 10 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บันทึกผล
3. นาอุปกรณ์ชุดเดิม ไปทาการทดลองในบริเวณอื่นๆ ที่สนใจศึกษาปริมาณไอน้าในอากาศ
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แบบบันทึกใบกิจกรรมกำรทดลองที่ 1.1 ไอน้ำในอำกำศ
สมำชิกกลุ่มที่...........ชั้น .................
1.........................................................เลขที่...............
3.........................................................เลขที่...............
5.........................................................เลขที่...............
7.........................................................เลขที่...............

2.......................................................เลขที่............
4.......................................................เลขที่............
6.......................................................เลขที่............
8.......................................................เลขที่............

ปัญหำ/ ข้อสงสัย
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
สมมติฐำน (คำดคะแนนคำตอบ)
..........................................................................................................................................................
บันทึกผลกำรทดลอง
รำยกำร

ผลกำรสังเกต
บริเวณที่ 1

บริเวณที่ 2

เริ่มการสังเกต

ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที

สรุปผลกำรทำกิจกรรม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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คำถำมหลังกำรทำกิจกรรมเพื่อพัฒนำแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์
1. หลังจากใส่น้าแข็งลงในแก้วน้าและตั้งทิ้งไว้ 10 นาที นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. นอกจากไอน้าที่เป็นส่วนผสมของอากาศแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่เป็นส่วนผสมของอากาศ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. ไอน้าในอากาศเกิดจากอะไร
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. ปริมาณไอน้าในแต่ละสถานที่เท่ากันหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าปริมาณไอน้าในอากาศแต่ละบริเวณมีเท่ากันหรือไม่ ควรออกแบบการทดล
องอย่างไร (อธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ หรือวาดภาพประกอบคาบรรยาย)
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กิจกรรมที่ 3
ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป : Explanation

–

กิจกรรมขั้นนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาใบความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เพียงพอในการสารวจตรวจสอบและนาข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุป และนาเสนอความรู้ที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม

เข้าสู่บทเรียน
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ใบควำมรู้
เรื่อง องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
บรรยำกำศ (Atmosphere) คื อ อากาศที่ ห่ อหุ้ มโลก บรรยากาศมี อยู่ สู ง ขึ้ นไป ประมาณ 1,500
กิโลเมตร ประกอบด้วยแก๊สต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีฝุ่นละออง ไอน้า และอนุภาคต่างๆ
แก๊สไนโตรเจน 78.084 %

แก๊สออกซิเจน 20.946 %

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.033 %
แก๊สอื่นๆ (อาร์กอน นีออน ฮีเลียม มีเทน) 0.937 %

บทบำทของแก๊สในบรรยำกำศ
แก๊สไนโตรเจน ช่วยทาให้ส่วนผสมของแก๊สออกซิเจนพอเหมาะต่อการหายใจ และมีความสาคัญ
ในการ สร้างโปรตีนในพืช
แก๊สออกซิเจน สิ่งมีชีวิตใช้หายใจเพื่อการดารงชีวิต และในการสันดาปเชื้อเพลิงต่างๆ
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ ช่วยในการสร้างอาหารของพืช ก่อให้เกิด การหมุนเวี ยนระหว่า ง
แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย
หน้ำที่สำคัญของบรรยำกำศ
- ถ้าโลกไม่มีบ รรยากาศห่อหุ้ มไว้จะทาให้อุ ณหภูมิของโลกในตอนกลางวั นสูง ถึง 130 องศา
เซลเซียส ตอนกลางคืนอุณหภูมิลดลงถึง -180 องศาเซลเซียส ซึ่งจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้
- บรรยากาศเป็นเหมือนกับร่มคันใหญ่ที่คอยปกป้องสิ่งมีชีวิตไม่ให้ได้รับอันตรายจากรังสีค ลื่น
สั้นจากดวงอาทิตย์ เช่น รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ รังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตราย
- บรรยากาศจะคอยกันรังสีที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์แล้ว บรรยากาศยังช่วยป้องกันอันตรายจาก
วัตถุต่างๆ จากอวกาศที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ดาวเคราะห์น้อย ชิ้นส่วนดาวหาง
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กำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
ตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความสูง แบ่งออกเป็น 4 ชั้น

1. โทรโพสเฟี ยร์ (Troposphere)
เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ถัดจากพื้นผิวโลกขึ้นไป 16-17 กิโลเมตร มีความหนาแน่นของอากาศ
และไอน้ ามากที่ สุ ด ปรากฏการณ์ ที่ ส าคั ญ เช่ น เมฆ หมอก ฝน หิ ม ะ ลม พายุ ต่ า งๆ ล้ ว นเ กิ ด ใน
บรรยากาศชั้นนี้ อุณหภูมิของอากาศลดลงตามระดับความสูง โดยจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส
ต่อ
1 กิโลเมตร ทาให้ขอบบนของบรรยากาศชั้นนี้มีอุณหภูมิ -50 ถึง -60 องศาเซลเซียส

2. สตราโตสเฟี ยร์ (Stratosphere)
อยู่ถัดจากชั้นโทรโพสเฟียร์ขึ้นไปถึงระดับความสูงประมาณ 50 กิโลเมตร ขอบล่างของชั้นจะมี
อุณหภูมิคงที่และจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง บรรยากาศชั้นนี้ไม่มีไ อน้าอยู่เลย อากาศไม่แปรปรวน
เครื่องบินจะบินอยู่ในระดับนี้และมีแก๊สโอโซน ซึ่งมีสมบัติดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์
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3. มีโซสเฟี ยร์ (Mesosphere)
เป็นชั้นที่อยู่สูงจากผิวโลกประมาณ 50-80 กิโลเมตร อุณหภูมิในชั้นนี้จะลดลงตามลาดับความ
สูง ตอนบนสุดมีอุณหภูมิต่าถึง -120 องศาเซลเซียส วัตถุต่างๆ จากนอกโลกที่ถูกแรงโน้มถ่วงของโลก
ดึงดูดเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเผาไหม้

4. เทอร์โมสเฟี ยร์ (Thermosphere)
อยู่ถัดจากชั้นมีโซสเฟียร์ขึ้นไปถึงระดับความสูง 480 กิโลเมตร อุณหภูมิของบรรยากาศชั้นนี้
ประมาณ 1,500 องศาเซลเซียส เนื่องจากแรงดึง ดูดของโลกน้อย แสงอาทิตย์ที่ส่องมายัง ชั้นนี้ทาให้
โมเลกุลของแก๊สต่างๆ แตกตัวเป็นไอออน มีประจุไฟฟ้า ดังนั้นบรรยากาศชั้นนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere) สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุที่มีความถี่ไม่มากได้
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5. เอกโซเฟี ยร์ (Exosphere)
เป็นชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุด อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง มีอุณหภูมิ 2,200 องศา
เซลเซียส ประกอบด้วยแก๊สที่มีน้าหนักเบา ส่วนมากอยู่ในรูปของไอออน ซึง่ ไอออนเหล่านี้จะกลมกลืน
กับไอออนที่อยู่ระหว่างดาวเคราะห์ที่เรียกว่าแก๊สระหว่างดวงดาว จึงยากที่จะกาหนดขอบเขตสูงสุด

กำรแบ่งชั้นบรรยำกำศโดยใช้แก๊สเป็นเกณฑ์
แบ่งได้ 4 ชั้น คือ
1. โทรโพสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับพื้นโลก สูง 0-10 กิโลเมตร มีแก๊สที่สาคัญ คือ ไอน้า
2. โอโซโนสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศสูง 10-50 กิโลเมตร มีแก๊สที่สาคัญ คือ โอโซน
3. ไอโอโนสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศสูง 80-600 กิโลเมตร มีสิ่งที่สาคัญ คือ อิออน
4. เอกโซเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศซึ่งสูงตั้งแต่ 600 กิโลเมตร ขึ้นไป โดยความหนาแน่นของ
อะตอมต่างๆ มีค่าน้อยลง
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
คำชี้แจง : ให้ผู้เรียนเติมคาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. จงอธิบายว่า บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ให้ผู้เรียนเขียนชื่อชั้นบรรยากาศ A – E ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสาคัญแต่ละชั้น
E

D
C
B
A

A

คือ ชั้น ……………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะสาคัญ …………………………………………………………………………………………………………………………

B

คือ ชั้น ……………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะสาคัญ …………………………………………………………………………………………………………………………
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C

คือ ชั้น ……………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะสาคัญ …………………………………………………………………………………………………………………………
D

คือ ชั้น ……………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะสาคัญ …………………………………………………………………………………………………………………………
E

คือ ชั้น ……………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะสาคัญ …………………………………………………………………………………………………………………………
3. ในกรอบด้านซ้ายมือเป็นคาศัพท์และคาอธิบายเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ ให้ผู้เรียนหาคาศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษที่ซ่อนอยู่ในกรอบด้านขวามือ หาได้ตามแนวตั้งและแนวนอน เมื่อพบให้ขีดเส้นล้อมรอบ
คานั้น
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กิจกรรมที 4
ขั้นขยายความรู้ : Elaboration

–

กิ จ กรรมขั้น นี้ ผู้เ รี ยนจะได้น าความรู้ ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา
ทดลอง มาเชื่ อมโยงกับความรู ้ เดิมหรื อแนวคิ ดใหม่ที่ได้คน้ คว้า
เพิ่ม เติ ม เพื่อให้ได้ข ้อ สรุ ป มาใช้อ ธิ บายหรื อสร้ างแบบจาลอง
สถานการณ์ หรื อ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชี วิตประจาวัน

เข้าสู่บทเรียน
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ใบกิจกรรมที่ 1.3 องค์ประกอบของบรรยำกำศ
และแนวคิดในกำรนำไปใช้ ประโยชน์
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปองค์ประกอบที่สาคัญของบรรยากาศและ
แนวคิดเกี่ยวกับการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………

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

อากาศแห้ง

ไอน้า

องค์ประกอบของบรรยากาศ

อนุภาคฝุ่นต่างๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้เรียนมีแนวทางอย่างไรในการด้ารงชีวิตให้ปลอดภัย จากหมอกควันที่ก่อปัญหามลพิษทางอากาศ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที 5
ขั้นประเมิน : Evaluation

กิจกรรมขั้นนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้ประเมินความรู้ของตนเองหลังจาก
ปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลองและเรี ยนรู ้แล้ว
โดยการสรุ ปองค์ความรู้ สรุ ปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ด้วยการอธิบาย อภิปราย ลงข้อสรุ ป
และทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และแบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์

เข้าสู่บทเรียน

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

~ 31 ~

ใบกิจกรรมที่ 1.4 ควำมสำคัญของบรรยำกำศ
จำกภำพต่อไปนี้ ให้ผเู้ รียนร่วมกันสรุปแนวคิดเกี่ยวกับควำมสำคัญของบรรยำกำศ
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

1

2

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

3

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….........
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แบบทดสอบ หลังเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวและทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
2. แบบทดสอบ จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที
4. ส่วนประกอบของอากาศแต่ละบริเวณเหมือน
1. บรรยากาศ หมายถึงข้อใด
หรือต่างกันอย่างไร
ก. อากาศส่วนที่อยู่เหนือก้อนเมฆขึ้นไป
ก. เหมือนกัน เพราะอยู่บนดาวเคราะห์ดวง
ข. อากาศที่อยู่รอบตัวและห่อหุ้มโลก
เดียวกัน
ค. สิ่งที่มองเห็นเป็นท้องฟ้า
ข. เหมือนกัน เพราะอากาศกระจายอยู่ทั่วไป
ง. สิ่งที่ไม่มีน้าหนัก
ค. ต่างกัน เพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกต่างชีวิตกัน
ง. ต่างกัน เพราะแต่ละบริเวณและเวลา
ก่อให้เกิดส่วนประกอบของอากาศที่แตกต่างกัน
2. ถ้าต้องการทราบว่าอากาศมีไอน้าหรือไม่
จะทดสอบได้อย่างไร
ก. นาน้าแข็งใส่แก้ว สังเกตหยดน้ามาเกาะ
รอบๆ
แก้ว
ข. ต้มน้าให้เดือด สังเกตมีไอน้าพุ่งออกมา
ค. ถ้าหินปูนมีหยดน้าจากเพดานลงพื้น
ง. ขุดบ่อทรายแล้วมีน้าซึมออกมา
3. ส่วนประกอบของอากาศที่ทาให้บรรยากาศ
แปรปรนมากที่สุด คือ
ก. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ข. ปริมาณแก๊สออกซิเจน
ค. ฝุ่นละอองในอากาศ
ง. ไอน้า

5. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของอากาศ
ก. อากาศมีตัวตน ต้องการที่อยู่
ข. อากาศไม่มีน้าหนัก
ค. อากาศมีความดัน
ง. อากาศเป็นสสาร

6. บรรยากาศชั้นใดที่สภาพอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ก. สตราโตสเฟียร์
ข. ไอโอโนสเฟียร์
ค. โทรโพสเฟียร์
ง. เอกโซสเฟียร์
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7. บรรยากาศชั้นใดที่มีการสะท้อนคลื่นวิทยุได้ดี
ก. สตราโตสเฟียร์
ข. ไอโอโนสเฟียร์
ค. โทรโพสเฟียร์
ง. เอกโซสเฟียร์

11. แก๊สใดที่พบเป็นส่วนประกอบของอากาศ
แห้งน้อยที่สุด
ก. แก๊สไนโตรเจน
ข. แก๊สไฮโดรเจน
ค. แก๊สออกซิเจน
ง. แก๊สอาร์กอน

8. “เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจะค่อยๆลดลง” 12. ส่วนประกอบของอากาศชื้นที่แตกต่างจาก
คือ ลักษณะสาคัญของบรรยากาศ
อากาศแห้งมากที่สุดคืออะไร
ก. สตราโตสเฟียร์
ก. ปริมาณแก๊สออกซิเจนและปริมาณไอน้า
ข. โทรโพสเฟียร์
ข. ปริมาณไอน้าและฝุ่นละออง
ค. ไอโอโนสเฟียร์
ค. ปริมาณแก๊สไนโตรเจน
ง. มีโซสเฟียร์
ง. ปริมาณแก๊สออกซิเจน
9. แก๊สโอโซนปะปนในอากาศอย่างหนาแน่นใน
ช่วงความสูงจากผิวโลกโดยประมาณเท่าไรและ
อยู่ในชั้นใดของบรรยากาศ
ก. 81-600 กิโลเมตร – เทอร์โมสเฟียร์
ข. 51-80 กิโลเมตร - มีโซสเฟียร์
ค. 11-15 กิโลเมตร - สตราโตสเฟียร์
ง. 10 กิโลเมตร – โทรโพสเฟียร์

13. ส่วนประกอบของอากาศที่ทาให้เกิดการ
รวมตัวของหยดน้าเล็กกลายเป็นฝน คือ
ก. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ข. ปริมาณแก๊สออกซิเจน
ค. ฝุ่นละอองในอากาศ
ง. ไอน้า

10. เราใช้ประโยชน์จากบรรยากาศชั้นใดในการ
คมนาคม
ก. โทรโพสเฟียร์ และ สตราโตสเฟียร์
ข. ไอโอโนสเฟียร์
ค. เอกโซสเฟียร์
ง. มีโซสเฟียร์

14. สมบัติในข้อใดที่ไม่ได้ใช้ในการแบ่ง
ชั้นบรรยากาศ
ก. ปริมาณฝุ่นละอองและรังสี
ข. สมบัติทางอุตุนิยมวิทยา
ค. ส่วนผสมของแก๊ส
ง. อุณหภูมิ
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15. บริเวณที่มีไอน้าเป็นส่วนประกอบใน
บรรยากาศมากที่สุดคือบริเวณใด
ก. ชายทะเล ภูเขาที่มีป่าไม้
ข. พื้นที่แห้งแล้ง
ค. แหล่งชุมชน
ง. ทะเลทราย
16. แก๊สโอโซนมีบทบาทต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
อย่างไร
ก. ช่วยในการดูดซับความร้อนจากพื้นโลก
ไม่ให้หนีออกนอกบรรยากาศโลก
ข. ดูดกลืนรังสีที่เป็นอันตรายไม่ให้ผ่านชั้น
บรรยากาศลงมายังโลก
ค. ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตทดแทนแก๊ส
ออกซิเจน
ง. ทาให้เกิดภาวะเรือนกระจก

17. กาหนดให้
A คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
B คือ แก๊สไนโตรเจน
C คือ แก๊สอาร์กอน
D คือ แก๊สออกซิเจน
ข้อใดเรียงลาดับส่วนประกอบของอากาศแห้ง
จากมากไปน้อย ได้ถูกต้อง
ก. D B A C
ข. D B C A
ค. B D A C
ง. B D C A

18. ในอากาศชื้น 10 กิโลกรัม จะมีมวลของไอน้า
อยู่มากที่สุด เท่าใด
ก. 400 กรัม
ข. 200 กรัม
ค. 50 กรัม
ง. 40 กรัม
19. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ปริมาณไอน้าในอากาศตามสถานที่ต่าง ๆ
ไม่คงที่ขึ้นอยู่อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง
ข. อัตราส่วนของแก๊สออกซิเจนต่อแก๊ส
ไนโตรเจน
ในอากาศประมาณ 1 ต่อ 4
ค. ส่วนประกอบของอากาศ เรียงลาดับจาก
น้อย
ไปมาก คือ แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอาร์กอน
ง. ส่วนประกอบของอากาศแห้ง จะแตกต่าง
จากส่วนประกอบของอากาศชื้น คือ ไอน้า
20. การกระทาของใครจะไม่ทาให้ส่วนประกอบ
ของอากาศแตกต่างไปจากเดิม
ก. ไก่เปิดร้านขายอาหารประเภท ปิ้งย่าง
เช่น ไก่ย่าง หมูย่าง
ข. เหมียว เผาตอ และซังข้าว เพื่อเตรียม
ปลูกพืช
ค. แมวส่องไฟฉายให้ลาแสงผ่านไปในอากาศ
ง. กุ้งทุบตึก เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่
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กระดำษคำตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อ……………………………………………………….ชั้น……………..……เลขที่...........................
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนทาเครื่องหมาย X ในช่องข้อเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

ข้อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ก

ข

ค

ง

คะแนนหลังเรี ยน
จะบอก ความก้าวหน้าใน
การเรี ยนของผูเ้ รี ยนนะคะ

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ทำได้
พัฒนำขึ้น (คะแนน)

20

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
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แบบวัดแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ

คำสั่ง ให้ผู้เรียนตออบคาถามต่อไปนี้
1. อากาศที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และห่อหุ้มโลกเราไว้ ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานที่สาคัญหลาย
อย่าง ผู้เรียนคิดว่าสวนประกอบใดของอากาศที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์มากที่สุด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ มีความสาคัญอย่างไรบ้าง
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผู้เรียนคิดว่า อากาศชั้นใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรดำรงชีวิต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
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ภำคผนวก

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

~ 39 ~

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
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อย่าหมดก่าลังใจ ไปพัฒนาตนเอง
ด้วยการศึกษาจากชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู ดีกว่าค่ะ
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แนวคำตอบแบบบันทึกใบกิจกรรมกำรทดลองที่ 1.1 ไอน้ำในอำกำศ

สมำชิกกลุ่มที่...........ชั้น .................
1....................................................เลขที่...............
3....................................................เลขที่...............
5....................................................เลขที่...............
7....................................................เลขที่...............

2...................................................เลขที่............
4...................................................เลขที่............
6...................................................เลขที่............
8...................................................เลขที่............

ปัญหำ/ ข้อสงสัย
...............ในอำกำศรอบ ๆ ตัวเรำ แต่ละบริเวณมีไอน้ำมำกน้อยแตกต่ำงกันอย่ำงไร...............
สมมติฐำน (คำดคะแนนคำตอบ)
...............ในอำกำศรอบ ๆ ตัวเรำ บริเวณใกล้แหล่งน้ำจะมีไอน้ำมำกกว่ำบริเวณที่โล่ง............
บันทึกผลกำรทดลอง
รำยกำร

เริ่มการสังเกต

ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที

ผลกำรสังเกต
บริเวณที่ 1(ในห้องเรียน)
บริเวณที่ 2 (ข้ำงอ่ำงน้ำพุ)
ข้างแก้วที่บรรจุน้าแข็งผสมน้า ไม่มี ข้างแก้วที่บรรจุน้าแข็งผสมน้า ไม่มี
หยดน้ามาเกาะ
หยดน้ามาเกาะ
ข้างแก้วที่บรรจุน้าแข็งผสมน้า มี
หยดน้ามาเกาะและมีน้าบางส่วน
ไหลลงมาอยู่ที่พื้นที่วางแก้ว

ข้างแก้วที่บรรจุน้าแข็งผสมน้า มีหยด
น้ามาเกาะและมีน้าบางส่วนไหลลงมา
อยู่ที่พื้นที่วางแก้ว ในปริมาณมากกว่า
บริเวณที่ 1 และมากพอที่จะใช้หลอด
ฉีดยาดูดน้ามาวัดปริมาณได้

สรุปผลกำรทำกิจกรรม
ในบริเวณสถานที่ต่างกันจะพบว่ามีปริมาณไอน้าในอากาศในปริมาณที่ต่างกัน สังเกตเห็นได้
จากหยดน้าที่เกาะข้างแก้วน้าเย็นในบริเวณที่ 2 ซึ่งใกล้กับแหล่งน้าผิวดิน จะพบว่ามีไอน้าในอากาศ
มากกว่าบริเวณสถานที่ในห้องเรียน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
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แนวกำรตอบคำถำมหลังกำรทำกิจกรรมเพื่อพัฒนำแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์
1. หลังจากใส่น้าแข็งลงในแก้วน้าและตั้งทิ้งไว้ 10 นาที ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไร
มีหยดน้าเล็ก ๆ มาเกาะข้างแก้ว และเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น หยดน้าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและ
ไหลลงด้านล่าง รวมตัวกันเห็นเป็นน้าขังอยู่ในภาชนะรองรับด้านล่าง
2. นอกจากไอน้าที่เป็นส่วนผสมของอากาศแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่เป็นส่วนผสมของอากาศ
นอกจากไอน้าที่เป็นส่วนผสมของอากาศแล้วยังมี แก๊สชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอื่น ๆ และฝุ่นละออง ที่เป็นส่วนผสมของอากาศ
3. ไอน้าในอากาศเกิดจากอะไร
ไอน้าในอากาศเกิดน้าที่ผิวดิน ได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วระเหยกลายเป็นไอน้า
ซึ่งมีสภาวะเป็นแก๊สลอยขึ้นสู่บรรยากาศ
4. ปริมาณไอน้าในแต่ละสถานที่เท่ากันหรือไม่ อย่างไร
ปริ มาณไอน้ าในแต่ ละสถานที่ จ ะมี ไ ม่ เ ท่า กั น ขึ้ นอยู่กั บ ว่า บริเ วณนั้ นมี ป ริม าณน้ าผิ ว ดิน ที่
สามารถระเหยกลายเป็นไอน้าได้มากน้อยแตกต่างกันอย่างไร ปริมาณรังสีความร้อน การพัดของลม ก็มี
ส่วนทาให้มีไอน้าในอากาศต่างกัน ถ้าเป็นบริเวณเดียวกัน แต่ละช่วงเวลาที่ได้รับรังสีความร้อนไม่เท่ากัน
สภาวะอากาศที่แตกต่างกัน ส่งผลในการมีปริมาณไอน้าแตกต่างกันด้วย
5. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าปริมาณไอน้าในอากาศแต่ละบริเวณมีเท่ากันหรือไม่ ควรออกแบบการทดล
องอย่างไร (อธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ หรือวาดภาพประกอบคาบรรยาย)
ทาการทดลอง ให้ไอน้าควบแน่ นมาเกาะข้างแก้วน้าเย็นแบบที่ทาการทดลองเดียวกั นนี้ แต่นา
ชุดทดลองนี้ ไปวางในบริ เวณที่แตกต่า งกัน หรือ ใช้วิ ธีการวัด ความชื้นในอากาศ ด้วยเครื่ องมื อทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับวัดความชื้นในอากาศ ที่เรียกว่า ไซโครมิเตอร์ จะสามารถบอกปริมาณไอน้าใน
อากาศได้ในรูปแบบความชื้นสัมพัทธ์
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
1. จงอธิบายว่า บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไร
สาคัญต่อการดารงชีวิต ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ช่วยดูดกลืนรังสีที่อันตราย
2. ผู้เรียนคิดว่า อากาศชั้นใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะเหตุใด
ชั้นโทรโพสเฟียร์ เพราะมีปรากฏการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ การเกิดลม ฝนตก พายุ ฝนฟ้า
คะนอง หิมะ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ในทาธรรมชาติทาให้เกิดการหมุนเวียนสาร
3. ให้ผู้เรียนเขียนชื่อชั้นบรรยากาศ A – E ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสาคัญแต่ละชั้น
A

คือ ชั้น โทรโพสเฟียร์
ลักษณะสาคัญ มีอากาศหนาแน่นที่สุดและมีปรากฏการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา

B

คือ ชั้น สตราโตสเฟียร์

...........................

ลักษณะสาคัญ มีอากาศไม่แปรปรวนเหมาะสาหรับเป็นเส้นทางบิน และมีโอโซนดูดกลืน
รังสีอัลตราไวโอเลต (UV)

C

คือ ชั้น มีโซสเฟียร์
ลักษณะสาคัญ วัตถุต่างๆ จากนอกโลกที่ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเข้าสู่บรรยากาศจะ
เผาไหม้

D

คือ ชั้น เทอร์โมสเฟียร์
ลักษณะสาคัญ

มีไอออนสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้
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E

คือ ชั้น เอกโซสเฟียร์
ลักษณะสาคัญ เป็นชั้นนอกสุดและเป็นเขตสิ้นสุดชั้นบรรยากาศ

4. ในกรอบด้านซ้ายมือเป็นคาศัพท์และคาอธิบายเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ ให้ผู้เรียนหาคาศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษที่ซ่อนอยู่ในกรอบด้านขวามือ หาได้ตามแนวตั้งและแนวนอน เมื่อพบให้ขีดเส้นล้อมรอบ
คานั้น

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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เฉลยใบกิจกรรม ที่ 1.3 องค์ประกอบของบรรยำกำศและแนวคิดในกำรนำไปใช้ประโยชน์
คำชี้แจง ให้ผู้เรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปองค์ประกอบที่สาคัญของบรรยากาศ และแนวคิดเกี่ยวกับ
การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
มีแก๊สเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ
ประกอบด้ ว ย แก๊ ส ไนโตรเจน 78.08 %
ออกซิ เ จน 20.94 % อาร์ ก อน 0.93 %
คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03 % และแก๊สอื่นๆ
0.2 % ซึ่งเป็นสภาพอากาศ ที่ไม่มีน้าอยู่เลย

ไอน้าในอากาศ หรือความชื้นในอากาศ
วัด ได้ ด้ วยการบอกค่ า มวลไอน้าที่ อ ยู่ ใ น
อากาศปริมาตรหนึ่ง ในรูปแบบความชื้ น
สัม บู ร ณ์ ซึ่ ง จะบอกความหนาแน่ น ของ
ไอน้าในอากาศได้ อากาศแต่ละบริเวณจะ
มีปริมาณไอน้าเปลี่ยนแปลงได้

อากาศแห้ง

ไอน้า

องค์ประกอบของบรรยากาศ

อนุภาคฝุ่นต่างๆ
ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เป็นอนุภาคแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจากวัตถุที่
ถูกทุบตี บด กระแทก จนแตกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แล้วถูกกระแสลมพัดกระจายอยู่ในอากาศ
หรือตกลงสู่พื้น ซึ่งจะตกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับมวลของอนุภาคฝุ่น ฝุ่นแบ่งเป็น ฝุ่นขนาดใหญ่
มีขนาดมากกว่า 10 ไมครอนขึ้นไป และถ้ามีขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา คือฝุ่นขนาดเล็ก
ผู้เรียนมีแนวทางอย่างไรในการด้ารงชีวิตให้ปลอดภัย จากหมอกควันที่ก่อปัญหามลพิษ
ทางอากาศ ด้วยการหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละออง หากเลี่ยงไม่ได้ จะต้องใช้
หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละออง
(พิจารณาตามค้าตอบของผู้เรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.4 ควำมสำคัญของบรรยำกำศ
จำกภำพ 1 -3 ให้ผเู้ รียนร่วมกันสรุปแนวคิดเกี่ยวกับควำมสำคัญของบรรยำกำศ

แก๊สในบรรยากาศส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด พืชน้าแก๊สไนโตรเจน ไปใช้ในการ
เจริญเติบโต น้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไปใช้ในการ
สร้างอาหารของพืช และสัตว์น้าแก๊สออกซิเจนไปใช้ใน
การหายใจ
1

แก๊สในบรรยากาศท้าให้เกิด เมฆ หมอก และฝน
และช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังผิวโลก
2
แก๊สในบรรยากาศดูดกลืนความร้อนท้าให้อุณหภูมิ
เหมาะสมกั บ การด้ า รงชี วิ ต คื อ ในตอนกลางวั น
แสงแดดจะถูกดูดกลืนในชันบรรยากาศและสะท้อน
บางส่วนมายังผิวโลกท้าให้อากาศไม่ร้อนจัด ส่วนใน
เวลากลางคืนโลกจะคายความร้อนออกมาในรูปของ
รั ง สี อิ น ฟราเรด (รั ง สี ค วามร้ อ น) ลอยผ่ า นชั น
บรรยากาศแต่ ไ อน้ า และแก๊ ส คาร์บ อนไดออกไซด์
ดูดกลืนไว้ท้าให้อุณหภูมิในตอนกลางคืนไม่เย็นจัด

3
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข
X

ค

ง

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ข้อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ก

ข

ค

ง
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ถ้าคะแนนหลังเรี ยน ออกมาดี
สร้างความภาคภูมิใจให้กบั
ตัวนักเรี ยนและครู
ด้วยนะคะ
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เฉลยแบบวัดแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศ
1. อากาศที่อยู่รอบๆ ตัวเราและห่อหุ้มโลกเราไว้ ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานที่สาคัญหลายอย่าง
ผูเ้ รียนคิดว่าส่วนประกอบใดของอากาศที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์มากที่สุด
ตอบ ส่วนประกอบของอากาศล้วนแต่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น แต่จาก
แนวคิดของตนเอง คิดว่า แก๊สออกซิเจน ซึ่งเป็นแก๊สที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจจะมีความสาคัญที่สุด
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ และจะหมุนเวียนกลายเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆ ได้ ตามวัฏจักรสารต่อไป
2. บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ มีความสาคัญอย่างไรบ้าง
ตอบ บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ มีความสาคัญแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้
1. ช่วยให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น การเผาผลาญอาหาร
ด้วยแก๊สออกซิเจน การใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารของพืช
2. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกับการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
3. ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต ไม่ให้ผ่านมายังผิวโลกมากเกินไป
4. ช่วยป้องกันภัยอันตรายจากอนุภาคต่าง ๆที่มาจากนอกโลก เช่น อุกกาบาต
5. ช่วยให้เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
3. ผู้เรียนคิดว่า อากาศชั้นใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ อากาศชั้นใดมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ อากาศในชั้นโทรโพสเฟียร์ ซึ่งเป็นชั้นที่มีไอ
น้าปริมาณมาก มีแรงโน้มถ่วงของโลก ทาให้เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศมากที่สุด ได้แก่ การเกิด
ลม พายุ ฝน หมอก ลูกเห็บ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เป็นต้น

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
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กิจกรรมชวนคิด

จุดประสงค์
ผู้เรียนจัดทาอุปกรณ์ช่วยลดความร้อนภายในบ้านด้วยตนเอง

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

สถานการณ์ อากาศร้อนจัด จะเปิดแอร์ พัดลมมากๆ ปัญหาที่ตามมา คือ ค่าไฟฟ้าแพงมาก
จะทาอย่างไรดี ? ผู้เรียนลองศึกษาแนวทางในตัวอย่างและดัดแปลง ออกแบบอุปกรณ์ง่าย ๆที่สามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความร้อนภายในบ้าน
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แบบบันทึกกำรประเมิน

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
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แบบบันทึกกำรประเมินควำมรู้ (knowledge) แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ .............................................................. รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว 21101)
ชั้น ม.1/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
เลขที่

แบบทดสอบ
( 20 คะแนน)

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
( 15 คะแนน)

แบบทดสอบ
( 20 คะแนน)

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
( 15 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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แบบบันทึกกำรประเมินควำมรู้ (knowledge) แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ (ต่อ)
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
เลขที่

แบบทดสอบ
( 20 คะแนน)

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
( 15 คะแนน )

แบบทดสอบ
( 20 คะแนน)

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
( 15 คะแนน)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
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แบบบันทึกกำรประเมินควำมรู้ (knowledge) แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ (ต่อ)
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
เลขที่

แบบทดสอบ
( 20 คะแนน )

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
( 15 คะแนน)

แบบทดสอบ
( 20 คะแนน)

แบบวัดแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
( 15 คะแนน)

45
46
47
48
49
50
51
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ตารางการจัดกลุ่มแนวคิด ตามการจัดแนวคิดแบบ 5 กลุ่ม ตามเกณฑ์ของ Abraham et al,
1994 ; Simpson and Marek,1992 ; Westbrook & Marek,1992 ; อั ง ค ณ า ปั ท ม พ ง ศ า ( 2555)
Kijkuakul (2006) และพิชา ชัยจันดี (2552)
กลุ่มแนวคิด
1. แนวคิดถูกต้อง
(Sound Understanding: SU)

กำรอธิบำย
คะแนน
คาตอบที่ แสดงให้ เห็น ถึง ความเข้า ใจแนวคิ ด
5
ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

2. แนวคิดถูกต้องบางส่วน
(Partial Understanding : PU)

คาตอบที่อย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบที่เป็นไป
ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

4

3. แนวคิดคลาดเคลื่อน
(Partial Understanding with
Specific Misconception: PUSM)

ค าตอบที่ บ างองค์ ป ระกอบมี แ นวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์และบางองค์ประกอบมีแนวคิดไม่
ถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

3

4. แนวคิดไม่ถูกต้อง ( Specific Mis
understanding : SM)

ค าตอบที่ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ถ าม แต่ ไ ม่
ถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

2

5. ไม่มีแนวคิดหรือไม่ตอบคาถาม
( No Understanding: NU)

อธิบายไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในเรื่อที่ถาม หรือไม่ตอบ

1

หมำยเหตุ แต่ละแผนมีแบบทดสอบวัดแนวคิด จานวน 3 ข้อๆ ละ 5 คะแนน
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เกณฑ์กำรประเมินทักษะกระบวนกำรขั้นพื้นฐำน (P)
รำยวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ผลกำรประเมิน
ทักษะที่ประเมิน
3
2
1
ทักษะการสังเกต
มีการสังเกตที่ละเอียด มีการสังเกตที่ละเอียด มีการสังเกตที่ละเอียด
และบันทึกข้อมูลจาก และบันทึกข้อมูลจาก และบันทึกข้อมูลจาก
การสังเกตทั้งข้อมูลเชิง การสังเกตทั้งข้อมูลเชิง การสังเกตทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ปริมาณและคุณภาพได้ ปริมาณและคุณภาพที่
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพียงบางส่วนต้องแก้ไข ต้องมีการปรับปรุง
บ้าง
แก้ไข
ทักษะการทดลอง
มีการเลือกและใช้
มีการเลือกและใช้
การเลือกและใช้
อุปกรณ์การทดลองได้ อุปกรณ์การทดลองได้ อุปกรณ์การทดลองได้
ถูกต้องเหมาะสมกับ
ไม่ค่อยถูกต้อง
ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
งานและวางแผนการ เหมาะสมกับงานและ กับงานและวาง
ทดลองอย่างเป็น
วางแผนการทดลองไม่ แผนการทดลองไม่เป็น
ขั้นตอน
เป็นขั้นตอน ต้อง
ขั้นตอนจาเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง
ปรับปรุงแก้ไข
ทักษะการลงความเห็น มีการลงความคิดเห็น มีการลงความคิดเห็น มีการลงความคิดเห็น
จากข้อมูล
จากข้อมูลที่ได้อย่าง
จากข้อมูลที่ได้ค่อนข้าง จากข้อมูลที่ได้ ที่ต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไข
ทักษะการตีความ
มีการตีความหมายและ มีการตีความหมายและ มีการตีความหมายและ
หมายและลงข้อสรุป ลงข้อสรุปได้อย่าง
ลงข้อสรุปได้ค่อนข้าง ลงข้อสรุปไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ต้องปรับปรุง
ทักษะการเขียน
เขียนรายงาน
เขียนรายงานการ
เขียนรายงานโดยลาดับ
รายงานการทดลอง
ตามลาดับขั้นตอน ผล ทดลองตามลาดับ แต่ ขั้นตอน ไม่สอดคล้อง
การทดลองตรงตาม
ไม่สื่อความหมาย
กัน และไม่สื่อ
สภาพจริงและสื่อ
ความหมาย
ความหมาย
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แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
กลุ่มที่..................ชั้น.............. สมาชิกภายในกลุ่ม
1……………………………………….………..2………………………………...…………………
3……………………………………….………..4………….…………………...…………………...
5……………………………………….………..6.……….…………………...……………………..
7……………………………………….………..8………….…………………...……………………
คำชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและทาเครื่องหมาย ในช่องคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน

3

ผลกำรประเมิน
2

1

ด้านการวางแผน
ด้านการดาเนินการ
ด้านการอธิบาย
เกณฑ์กำรประเมินกำรนำเสนอผลงำน
เกณฑ์กำรประเมิน

3

ออกแบบได้ครอบคลุมทุกประเด็น
ของปัญหาอย่างเป็นขัน้ ตอนที่
ชัดเจนและตรงตามจุดประสงค์ที่
กาหนด
ด้านการดาเนินการ ดาเนินตามแผนที่วางไว้ ใช้อุปกรณ์
และสื่อประกอบได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว และเสร็จทันเวลา
ผลงานทุกขัน้ ตอนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
อธิบายตามแนวคิดหลักทาง
ด้านการอธิบาย
วิทยาศาสตร์ ตรงตามประเด็นของ
ปัญหา และจุดประสงค์ ใช้ภาษาได้
ถูกต้องเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้
ชัดเจน

ด้านการวางแผน

ผลกำรประเมิน
2
ออกแบบได้ตามประเด็นสาคัญ
ของปัญหาเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่
ชัดเจน

1
ไม่สามารถออกแบบได้
หรือออกแบบได้ แต่ไม่
ตรงประเด็นที่ต้องการ
เรียนรู้
ดาเนินการไม่เป็นไปตาม
แผน ใช้อุปกรณ์และสื่อ
ประกอบได้แต่ไม่
คล่องแคล่ว

ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ใช้
อุปกรณ์และสื่อประกอบการ
สาธิตได้ดีและเสร็จทันเวลา
ผลงานในบางขั้นตอนไม่เป็นไป
ตามจุดประสงค์
อธิบายโดยอาศัยแนวคิดทาง
อธิบายไม่ถูกต้อง ขัดแย้ง
วิทยาศาสตร์ตรงตามประเด็นของ กับแนวคิดหลักทางวิทยา
ปัญหา แต่การใช้ภาษายังสื่อ
ศาสตร์
ความได้ไม่ค่อยชัดเจน
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แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (A)
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2560
โดยสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนเป็นกลุ่ม
กลุ่มที่..................ชั้น..............
1……………………………………………..2…………….…………...………………………….…
3………………………………….…...……..4…………….……………….…………............………
5……………………………………………..6…………….……………….…………………………
7……………………………………………..8…………….……………….…………………………
คำชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและทาเครื่องหมาย  ในช่องคะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
คะแนน
3
2
1. มีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนรู้
2. มีการค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่น
3. บันทึกผลการทากิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์
4. มีความอดทนในการทากิจกรรม
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความตั้งใจในการทากิจกรรม
รวม
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
............/............/............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
ให้ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ 2 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล (ผ่ำนเกณฑ์ในระดับ ดี)
ระดับ 3 ช่วงคะแนน 15-11 ดี
ระดับ 2 ช่วงคะแนน 10-6 พอใช้
ระดับ 1 ช่วงคะแนน 5-1 ปรับปรุง
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Cycle :5E ) เรื่ อง บรรยากาศ
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ประวัติเจ้ำของผลงำน

ชื่อ
ตำแหน่ง

นำงชมภูนุช เอกบัว
ครู วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
โรงเรียนเทศบำล ๕ เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สังกัด
สำนักกำรศึกษำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
ครูผู้สอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
วุฒิกำรศึกษำ วิทยำศำสตรบัณฑิต(ชีววิทยำ)
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ครุศำสตรมหำบัณฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
ปฏิบัติกำรสอน วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
วิชำชีววิทยำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6
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