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องค์ ประกอบของชุ ดกิจกรรม

1. คาชี้แจงสาหรับครู
2. บทบาทครู ผสู้ อน
3. บทบาทนักเรี ยน
4. รายการสื่ อและอุปกรณ์
5. สาระสาคัญ / จุดประสงค์
6. ใบความรู ้ ใบกิจกรรม แนวคาตอบ
7. แบบทดสอบย่อย
8. แบบประเมินผล
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คาชี้แจงสาหรับครู

ข้ อปฏิบัติในการใช้ ชุดกิจกรรม
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสื บเบาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้แผนผังมโนมติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้และมี ประสิ ทธิภาพ ครู ผสู้ อน ควรดาเนินการดังนี้
1. ขั้นเตรียมการสอน
1.1 ศึกษาคาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนอย่างละเอียดรอบคอบ
1.2 ศึกษาสาระสาคัญและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะสอน และขั้นตอนต่าง ๆ ในแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจชัดเจนเสี ยก่อน
1.3 ตรวจดูอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชุดกิจรรมว่ามีครบตามที่ระบุไว้หรื อไม่ อยูใ่ นสภาพใช้งาน
ได้หรื อไม่
1.4 จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ให้เป็ นไปตามลาดับการใช้ก่อนหลัง
2. ขั้นสอน
2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
5 ขั้น ร่ วมกับการใช้แผนผังมโนมติ คือ
ขั้นสร้างความสนใจ เป็ นการนาเข้าสู ้บทเรี ยนหรื อเรื่ องที่สนใจซึ่ งอาจเกิดขึ้นเองจาก
ความสงสัย ความสนใจของนักเรี ยนเองหรื อจากการอภิปรายกลุ่ม
ขั้นสารวจและค้นหา เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่สนใจจะศึกษา แล้ว
ก็วางแผนกาหนดแนวทางการสารวจ ตรวจสอบตั้งสมมุติฐาน กาหนดแนวทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป เมื่อได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสารวจตรวจสอบแล้ว
จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล
ขั้นขยายความรู ้ เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมหรื อแนวคิดที่
ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม ซึ่ งจะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้นจากนั้นจึงนาไปสู่
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ
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ขั้นประเมิน เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรี ยนมีความรู ้
อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด
ขั้นสรุ ปโดยใช้แผนผังมโนมติครู และนักเรี ยนสรุ ปร่ วมกันโดยใช้แผนผังมโนมติดงั นี้
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันกาหนดคาที่เกี่ยวข้อง
2. ให้นกั เรี ยนใช้คาเพื่อเชื่ อมโยงมโนมติต่างๆเข้าด้วยกัน
3. ให้นกั เรี ยนทาแผนผังมโนมติเรื่ องโครงสร้างโลก
4. ให้นกั เรี ยนนาเสนอแผนผังมโนมติของแต่ละกลุ่ม และเปรี ยบเทียบกับตัวอย่าง
แผนผังมโนมติที่ครู สร้างขึ้น
2.2 ขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรม ครู คอยให้ความช่วยเหลือแนะนากระตุน้ ให้นกั เรี ยนทา
กิจกรรมอย่างกระตือรื อร้นและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ระหว่างเรี ยนพร้อมทั้งสังเกตและประเมินพฤติกรรมการ
ทางานของนักเรี ยน
2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบย่อย
3. ขั้นหลังสอน
เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมตรวจสอบและเก็บ
อุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
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บทบาทของครู ผ้ สู อน

1. ศึกษาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้แผนผังมโนมติ กลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 1
โครงสร้างโลก ให้เข้าใจก่อนที่จะนาไปใช้
2. ครู อธิ บาย ชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบตั ิตามชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการใช้แผนผังมโนมติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หน่วยการ
เรี ยนรู้ ที่ 5 โลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 1 โครงสร้างโลก และแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยน
เข้าใจ
3. ครู ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
4. ครู กบั กาติดตามการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมและให้คาปรึ กษาแนะนานักเรี ยน
5. ครู ทดสอบนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบย่อย หลังจากเรี ยนจบขั้นตอนในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แต่ละชุด เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรี ยน
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บทบาทนักเรียน
1. รั บ ทราบจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ จ ากครู ผูส้ อน เพื่ อ ให้ท ราบว่า เมื่ อ จบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ล้ว
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้อะไรได้บา้ ง
2. เมื่อแบ่งกุล่มเรี ยบร้ อยแล้วให้แต่ละกลุ่มเลื อกประธานและเลขานุ การกลุ่มและแบ่งหน้าที่ในการ
ทางานโดยทุกคนต้องมีส่วนร่ วม
3. ตั้งใจศึกษาใบความรู ้ และปฏิบตั ิกิจกรรมตามขั้นตอนหรื อคาชี้ แจงของแต่ละกิจกรรม อย่างจริ งจัง
ระมัดระวังไม่เล่นขณะปฏิบตั ิกิจกรรม ตรงต่อเวลา และไม่เสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
4. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยทุกครั้งหลังปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จ หากวัสดุอุปกรณ์ชารุ ดเสี ยหายต้อง
แจ้งครู ผสู้ อนทราบทันที
5. ทาแบบทดสอบย่อยหลังเรี ยน เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
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รายการสื่ อและอุปกรณ์ ในอุปกรณ์ ในชุ ดกิจกรรม

อุปกรณ์ในชุ ดกิจกรรมประกอบด้ วย
ซองที่ 1 ประกอบด้วย
สาระสาคัญ / จุดประสงค์การเรี ยนรู้

จานวน

1

ชุด

ใบความรู้เรื่ อง รู ปร่ าง ลักษณะ และโครงสร้างโลก

จานวน

24 ชุด

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง โครงสร้างของโลก

จานวน

5

ชุด

ใบกิจกรรมที่ 2 แผนผังมโนมติ โครงสร้างของโลก

จานวน

5

ชุด

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน

จานวน

1

ชุด

แบบทดสอบย่อย

จานวน

24 ชุด

แนวคาตอบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง โครงสร้างของโลก

จานวน

1

ชุด

แนวคาตอบกิจกรรมที่ 2 แผนผังมโนมติ โครงสร้างของโลก

จานวน

1

ชุด

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน

จานวน

1

ชุด

เฉลยแบบทดสอบย่อย

จานวน

1

ชุด

แบบบันทึกคะแนน

จานวน

1

ชุด

แบบประเมินผลงานจากใบกิจกรรมและสรุ ปเป็ นแผนผังมโนมติ จานวน

1

ชุด

แบบบันทึกสรุ ปคะแนน

1

ชุด

ซองที่ 2 ประกอบด้วย

จานวน
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สาระสาคัญ

โลกมีรูปร่ างเป็ นทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งสั้นกว่าแนวนอนเล็กน้อย ภายใน
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย เปลือกโลก แมนเทิล และแก่นโลก ภายในชั้นแมนเทิลและแก่นโลก
มี ล ัก ษณะเป็ นหิ น เหลวหนื ด มี อุ ณ หภู มิ สู ง มาก แก่ น โลกชั้น ในมี ส ถานะเป็ นของแข็ ง มี ค วาม
หนาแน่นสู งมาก หิ นในชั้นเปลือกโลกมีรอยแตกหยัง่ ลึกลงไปทาให้เปลือกโลกแยกออกเป็ นแผ่นๆ
เรี ยกว่า แผ่นเปลือกโลก

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

1. ร่ วมกันวางแผน สื บค้นข้อมูลโครงสร้างโลกจากแหล่งสื บค้นต่างๆ ได้
2. อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงส่ วนประกอบของโลกได้
3. อภิปราย นาเสนอ องค์ประกอบที่เป็ นแร่ ในแต่ละชั้นของโครงสร้างโลกได้
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ใบความรู้ ที่ 1
เรื่อง รู ปร่ าง ลักษณะ และโครงสร้ างโลก

www.damrong.ac.th/krukay/lesson1_data1_2.html

https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74147

ภาพ 1.1 ภาพแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกและสัณฐานโลก

1. โลกมีรูปร่ างเป็ นทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่ง จากขั้วโลกเหนือ
ถึงขั้วโลกใต้ ประมาณ 12,711 กิโลเมตร ซึ่ งสั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนอยูเ่ ล็กน้อย
เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนประมาณ 12,755 กิโลเมตร
2. พื้นผิวโลกมีลกั ษณะแตกต่างกัน มีท้ งั พื้นดิน พื้นน้ า ภูเขา และป่ าทึบส่ วนที่
เป็ นพื้นน้ ามีมากที่สุดประมาณ 3 ใน 4 หรื อ 71 % ของพื้นผิวโลก และเป็ นพื้นดินประมาณ 1 ใน 4
ส่ วน หรื อ 29 % ของพื้นผิวโลก
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ภาพที่ 1.2 ภาพแสดง ลักษณะโครงสร้างโลก
https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID= 74147

ลักษณะโครงสร้างของโลกแบ่งออกเป็ น 3 ชั้น คือ เปลือกโลก แมนเทิล และแก่นโลก แต่ละ
ชั้นมีลกั ษณะสาคัญดังนี้
2.1 เปลือกโลก (Crust) เป็ นชั้นนอกสุ ดของโลก ประกอบด้วยส่ วนที่อยูภ่ ายนอกเป็ นดินและน้ า กับส่ วน
ที่เป็ นหิ นแข็งฝังลึกลงไปใต้ผวิ ดินและผิวน้ า เปลือกโลกหนาประมาณ 6 – 35 กิโลเมตร
2.1.1 เปลือกโลกส่ วนบน เป็ นส่ วนนอกสุ ดประกอบด้วยชั้นดินและหิ นไซอัล (sial) ที่เป็ น
หิ นแกรนิต ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยสารซิลิกา (silica) และอลูมินา (alumina)
2.1.2 เปลือกโลกส่ วนล่าง เป็ นส่ วนที่เป็ นมหาสมุทร ประกอบด้วยหินไซมา (sima) ที่เป็ นหิ นบะ
ซอลต์ ประกอบด้วยซิลิกา (silica) และแมกนีเซียม (magnesium)

ภาพที่1.3 ภาพแสดงชั้นเปลืกโลก
www.damrong.ac.th/krukay/lesson1_data1_4.html
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2.2 แมนเทิล (Mantle) อยูถ่ ดั ไปจากเปลือกโลกประกอบด้วยหิ น แร่ ธาตุต่างๆหลายชนิ ดบางส่ วนของชั้น
มีหินเหลวหนืด และร้อนจัดประกอบด้วยธาตุซิลิกอน เหล็ก และอะลูมิเนียม หลอมละลายอยูป่ นกัน
ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงมาก ชั้นแมนเทิลมีความหนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร

ภาพที่ 1.4 ภาพแสดงชั้นแมนเทิล
www.damrong.ac.th/krukay/lesson1_data1_5.html

2.3 แก่นโลก (Core) เป็ นชั้นในสุ ด ของเปลือกโลก หนาประมาณ 3,440 กิโลเมตรกิโลเมตร
ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิเกิลเป็ นส่ วนใหญ่ มีความหนาแน่นมากมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นของแข็ง
และของเหลว (หินหนืด) แก่นโลกแบ่งออกเป็ น 2 ชั้น คือ
2.3.1 แก่นโลกชั้นนอก (Outer Core) อยูล่ ึกจากผิวโลกประมาณ 2,900 5,000 กิโลเมตร ชั้นนี้ประกอบด้วยของเหลวร้อน ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิล
2.3.2 แก่นโลกชั้นใน (Inner Core) อยูล่ ึกจากผิวโลกถึงจุดศูนย์กลาง
ของโลกประมาณ 5,000 กิโลเมตร ชั้นนี้ เป็ นชั้นของแข็งที่ประกอบด้วยธาตุเหล็กและ นิ กเกิลเช่นเดียวกับ
แก่นโลกชั้นนอก เนื่ องจากชั้นนี้ อยูล่ ึกมาก จึงมีความกดดันและอุณหภูมิสูงมาก จนทาให้อนุภาคของธาตุ
เหล็ก และนิกเกิลถูกอัดแน่นจนกลายเป็ นชั้น ของแข็ง

ภาพที่ 1.5 ภาพแสดงองค์ประกอบที่เป็ นแร่ ในแต่ละชั้นของโครงสร้างโลก
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ocean
ic_spreading.svg
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กิจกรรมที่ 1
เรื่อง โครงสร้ างของโลก

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวาดแผนภาพโครงสร้างของโลก พร้อมระบุชื่อส่ วนประกอบในโครงสร้างโลก
1. ผลการศึกษาโครงสร้างของโลกประกอบด้วยส่ วนสาคัญ ดังนี้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ภาพแสดงโครงสร้ างของโลก

ชื่อกลุ่ม ………………………………..
สมาชิกในกลุ่ม
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แนวคาตอบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง โครงสร้ างของโลก

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวาดแผนภาพโครงสร้างของโลก พร้อมระบุชื่อส่ วนประกอบในโครงสร้างโลก
1. ผลการศึกษาโครงสร้างของโลกประกอบด้วยส่ วนสาคัญ ดังนี้
ตอบ 1.เปลือกโลก (Crust) เป็ นชั้นนอกสุ ดของโลก ประกอบด้วยส่ วนที่อยูภ่ ายนอกเป็ นดินและน้ า กับส่ วนที่เป็ นหิ นแข็งฝังลึกลงไปใต้ผิว
ดินและผิวน้ า เปลือกโลกหนาประมาณ 6 – 35 กิโลเมตร
2.แมนเทิล (Mantle) อยูถ่ ดั ไปจากเปลือกโลกประกอบด้วยหิ น แร่ ธาตุต่างๆหลายชนิ ดบางส่ วนของชั้นมี หินเหลวหนื ด และร้ อนจัด
ประกอบด้วยธาตุซิลิกอน เหล็ก และอะลูมิเนี ยม หลอมละลายอยูป่ นกันภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงมาก ชั้นแมนเทิลมีความหนา
ประมาณ 3,000 กิโลเมตร
3.แก่นโลก (Core) เป็ นชั้นในสุ ด ของเปลือกโลก หนาประมาณ 3,440 กิโลเมตรกิโลเมตรประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิ เกิลเป็ นส่ วนใหญ่
มีความหนาแน่นมากมีท้งั ส่ วนที่เป็ นของแข็ง

ภาพแสดงโครงสร้ างของโลก

ชื่อกลุ่ม ………………………………..
สมาชิกในกลุ่ม
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กิจกรรมที่ 2
แผนผังมโนมติ เรื่องโครงสร้ างของโลก

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ อง รู ปร่ าง ลักษณะและโครงสร้างของโลก แล้วสรุ ปผลเป็ นแผนผัง
มโนมติลงในแบบบันทึกกิจกรรม

ชื่อกลุ่ม ………………………………..

สมาชิกในกลุ่ม

หมายเหตุ นักเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบได้ตามความเหมาะสม
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แนวคาตอบกิจกรรมที่ 2
แผนผังมโนมติ เรื่องโครงสร้ างของโลก

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ อง รู ปร่ าง ลักษณะและโครงสร้างของโลก แล้วสรุ ปผลเป็ นแผนผัง
มโนมติลงในแบบบันทึกกิจกรรม

(

6 - 35

)

(

เหล็ก

)

.

นิกเกิล
2,9000 – 5,000
.

หนาประมาณ
3,000 กม..
3,000
แมนเทิล

ลึก 5,000
กม.
5,000

2,440 กม.

3,440

.

.

เหล็ก

นิกเกิล

ชื่อกลุ่ม ………………………………..

สมาชิกในกลุ่ม
(

)

หมายเหตุ นักเรี ยนสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบได้ตามความเหมาะสม
6 - 35

.

(

)
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่องโครงสร้ างของโลก

คาชี้แจงเกณฑ์ การให้ คะแนน
ในแต่ ละรายการ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

ปฏิบัตไิ ด้ระดับดีมาก

ให้ 5 คะแนน

ปฏิบัตไิ ด้ ระดับดี

ให้ 4 คะแนน

ปฏิบัตไิ ด้ระดับพอใช้

ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัตไิ ด้ระดับน้ อย
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัตไิ ด้ระดับต้ องปรับปรุง ให้ 1 คะแนน

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล

ความ
กระตือรื อร้น
ในการศึกษา
ค้นคว้า

การมีส่วน
ร่ วมแสดง
ความ
คิดเห็น

5

5

รายการประเมิน
ความ
การปฏิบตั ิ
รับผิด
กิจกรรม
ชอบต่องานที่ ท้ายแผน
ได้รับมอบ
หมาย

5

5

รวม

20

สรุ ป

16

ที่

ชื่อ-สกุล

ความ
กระตือรื อร้น
ในการศึกษา
ค้นคว้า

การมีส่วน
ร่ วมแสดง
ความ
คิดเห็น

5

5

รายการประเมิน
ความ
การปฏิบตั ิ
รับผิด
กิจกรรมท้าย
ชอบต่องานที่
แผน
ได้รับมอบ
หมาย

5

5

รวม

สรุ ป

20

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
การสรุ ปผลการประเมิน ผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ 80
ลงชื่อ ................................................ ผูป้ ระเมิน
ระดับคุณภาพคะแนน
ช่ วงคะแนน
15 - 20
10 - 14
5-9
0-4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

(..............................................................)
วันที่ .......เดือน............................พ.ศ. .............
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แบบประเมินผลงานจากใบกิจกรรมและสรุปเป็ นแผนผังมโนมติ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์

เรื่อง รู ปร่ าง ลักษณะ และโครงสร้ างโลก
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

คาชี้แจงเกณฑ์ การให้ คะแนน
ในแต่ ละรายการ

ปฏิบัตไิ ด้ระดับดีมาก

ให้ 5 คะแนน

ปฏิบัตไิ ด้ ระดับดี

ให้ 4 คะแนน

ปฏิบัตไิ ด้ระดับพอใช้

ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัตไิ ด้ระดับน้ อย
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัตไิ ด้ระดับต้ องปรับปรุง ให้ 1 คะแนน
รายการประเมิน
เลข
ที่

ชื่อ-สกุล

1.เขียนและวาด

2.จาแนกมโนมติ

3.มีความคิด

4.ความสะอาด

รวม

ภาพมโนมติ

อย่างเป็ นระบบ

สร้ างสรรค์ใน

เป็ นระเบียบ

คะแนนที่

สัมพันธ์ กบั

หรือหมวดหมู่

การเขียนและ

เรียบร้ อยของ

ได้

เนือ้ หาที่เรียน

ง่ายแก่การจดจา

วาดภาพมโนมติ

งาน

และถูกต้ อง

สีสันสวยงาม
น่ าสนใจ

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5

5

5

20

18

เลขที่

1.เขียนและวาด

2.จาแนกมโนมติ

3.มีความคิด

4.ความสะอาด

ภาพมโนมติ

อย่างเป็ นระบบ

สร้างสรรค์ใน

เป็ นระเบียบ

สัมพันธ์กบั

หรื อหมวดหมู่

การเขียนและ

เรี ยบร้อยของ

เนื้ อหาที่เรี ยน

ง่ายแก่การจดจา

วาดภาพมโนมติ

งาน

และถูกต้อง

สี สนั สวยงาม

ชื่อ-สกุล

รวม
คะแนนที่
ได้

น่าสนใจ

5

5

5

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ลงชื่อ ....................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................)
ระดับคุณภาพคะแนน
ช่ วงคะแนน
15 - 20
10 - 14
5-9
0-4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

5

20
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แบบทดสอบท้ายแผน
การจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์

เรื่อง โครงสร้ างของโลก
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย (x) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ในกระดาษคาตอบ
1. เปลือกโลกบริ เวณใดมีความหนามากที่สุด
ก. ส่ วนที่อยูใ่ ต้มหาสมุทร
ข. ส่ วนที่อยูใ่ ต้ภูเขาสู ง
ค. ส่ วนที่อยูใ่ นทะเลสาบที่อยูบ่ นภูเขา
ง. แผ่นธรณี ภาคทุกส่ วนมีความหนาเท่าๆ กัน
2. ธาตุกลุ่มใดพบมากในชั้นเปลือกโลก
ก. ซิลิกาและแมกนีเซีย
ข. คาร์บอนและโปรแทสเซียม
ค. ซิลิคอนและออกซิเจน
ง. โซเดียมและไนโตรเจน
3. ในชั้นแก่นโลกประกอบด้วยธาตุชนิดใด ต่อไปนี้
ก. เหล็กและกามะถัน
ข. เหล็กและนิเกิล
ค. นิเกิลและโคบอลต์
ง. ซิลิคอนและออกซิเจน
4. หินไซอัล (Sial) ประกอบด้วยธาตุชนิดใด
ก. ซิลิกา(Silica) และอะลูมินา (Alumina)
ข. อะลูมินา (Alumina) และ แมกนีเซีย (Magnesia)
ค. ไซมา (Sima) และอะลูมินา (Alumina)
ง. ไซมา (Sima) และ หินบะซอลต์
5. แก่นโลกชั้นในมีรูปสถานะของสารเป็ นอย่างไร
ก. สถานะของแข็ง
ข. สถานะของเหลว
ค. สถานะแก๊ส
ง. เป็ นหินเหลวหนืด

20

6. ศูนย์กลางของโลกมีชื่อเรี ยกว่า อย่างไร
ก. เปลือกโลก
ข. แมกมา
ค. เนื้อโลก
ง. แก่นโลก
7. ธาตุชนิดใดที่หลอมละลายปนกันอยูใ่ นชั้นแมนเทิล ในรู ปของหินเหลวหนืดและร้อนจัด
ก. ซิลิคอน เหล็ก และอะลูมิเนียม
ข. นิเกิล ซิ ลิคอน และเหล็ก
ค. นิเกิล โคบอลต์ และอะลูมิเนียม
ง. นิเกิล เหล็ก และอะลูมิเนี ยม
8. ปรากฏการณ์ขอ้ ใดที่แสดงว่าภายในโลกยังมีความร้อนอยู่
ก. น้ าท่วม แผ่นดินไหว
ข. แผ่นดินไหว น้ าขึ้นน้ าลง
ค. น้ าพุร้อน ภูเขาไฟระเบิด
ง. ภูเขาไฟระเบิด น้ าตก
9. เพราะเหตุใดแก่นโลกชั้นในจึงเป็ นของแข็ง
ก. อยูภ่ ายใต้อุณหภูมิสูงมาก จุดเดือดสู ง
ข. แรงกดดันสู ง ความหนาแน่นและจุดเดือดสู ง
ค. อยูภ่ ายใต้อุณหภูมิต่า แรงกดดันสู ง
ง. แรงกดดันต่า ความหนาแน่นและจุดเดือดสู ง
10. ต้นกาเนิ ดความร้อนของน้ าพุร้อนมาจากไหน
ก. ดวงอาทิตย์
ข. การระเบิดของภูเขาไฟ
ค. การถ่ายเทความร้อนจากหิ นหนื ด
ง. ปฏิกิริยาของแร่ ธาตุใต้พิภพ

21
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แบบบันทึกคะแนนการทดสอบย่ อย ท้ ายแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องโลกและการเปลีย่ นแปลง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1

เรื่อง โครงสร้ างโลก

นักเรียนเลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
รวม
เฉลีย่
ร้ อยละ

คะแนนทีไ่ ด้

23

แบบบันทึกสรุ ปคะแนน
เรื่องโลกและการเปลีย่ นแปลง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1

เรื่อง โครงสร้ างของโลก
ระหว่างเรี ยน

ที่

ชื่อ-สกุล

รวมทั้งสิ้น

พฤติกรรม

ผลงาน

ทดสอบย่อย

20

20

10

50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

การสรุ ปผลการประเมิน ผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ 80
ลงชื่อ ................................................ ผูป้ ระเมิน
(.......................................................)
วันที่ .......เดือน....................................พ.ศ. .............
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