
หน่วยการเรียนรู้ที่  6     เรื่อง  หินและการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                          รหัส 16101 
ชั้นประถมศกึษาปีที่  6                        เวลา 7 ชั่วโมง 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 

สาระที่   6    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ละจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรูแ้ละนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 

ตัวชี้วัด 
ว 6.1  ป.6/1   อธิบาย จำแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหิน 

                              เปน็เกณฑ์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ว 6.1  ป.6/2   สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน 
ว 6.1  ป.6/3  สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การจำแนกประเภทของหิน ลักษณะคุณสมบัติของหิน การเปลี่ยนแปลงของหิน การเกิดธรณีพิบัติภัย 

ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น หินแต่ละชนิด สามารถจำแนกได้โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็น
เกณฑ์ หรืออาจจำแนกตามลักษณะการเกิดได้ ซึ่งหินแต่ละชนิด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับสมบัติของหินชนิดนั้น 
  
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1   ความรู้   

1) ประเภทของหิน 
2) การเปลี่ยนแปลงของหิน 

 3) ธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
 3.2 ทักษะ/กระบวนการ 

  1)  ทักษะการสังเกต   2)  ทักษะการสำรวจ 
  3)  ทักษะการจำแนกประเภท  4)  ทักษะการเปรียบเทียบ   
  5)  ทักษะการสื่อความหมาย  6)  ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล   
       7)  ทักษะกระบวนการสืบค้น 

 3.3 คุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
  1)  มีความสนใจใฝรู่้  2)  ความรับผดิชอบ ความมุ่งมั่น อดทน 
  3)  ความมีเหตุผล 4)  ความรอบคอบ   
  5)  ความซื่อสตัย ์ 6)  ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     

 



4. สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน 
               1)  นักเรียนมคีวามสามารถในการสือ่สาร 

     2)  นักเรียนมคีวามสามารถในการคิด  
     3)  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปญัหา 
     4)  นักเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

5. คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
   1)  มีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

     2)  ใฝ่เรียนรู้  
     3)  มีจิตสาธารณะ 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1) รายงานผลการศึกษาเรื่องหินและการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ลักษณะของหิน การจำแนกหิน 

องค์ประกอบของหิน ประโยชน์ของหิน การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติ การกร่อนของหิน และธรณีพิบัติ
ภัย 

2) รายงานการทดลอง และสังเกตลักษณะของหิน การจำแนกหิน องค์ประกอบของหิน ประโยชน์ของ
หิน การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติ การกร่อนของหิน และธรณีพิบัติภัยและบันทึกผลจากการทดลอง 

3) รายงานการศึกษาเรื่องหินและการเปลี่ยนแปลง 
          4)  แผนภาพความคิดสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน 

5) การนำเสนอรายงาน 
 

7. การวัดและประเมนิผล 
 7.1 วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. การทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
2. การตรวจผลงาน เกณฑ์ประเมินการตรวจผลงาน ผ่านระดับดีขึ้นไป 
3.ประเมินการทดลอง เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง ผ่านระดับดีขึ้นไป 
4.ประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมรายบคุคล 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
รายบุคคล 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

5.ประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมรายกลุ่ม 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
รายกลุ่ม 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

6.ประเมินเจตคต ิ
  ทางวิทยาศาสตร ์

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 

7. การสืบค้น แบบประเมินการสืบค้น ผ่านระดับดีขึ้นไป 

8.การสำรวจ เกณฑ์ประเมินการสำรวจ ผ่านระดับดีขึ้นไป 

 
       



 
7.2 การประเมินผล 
           7.2.1 เกณฑก์ารประเมินผลงาน 

รายการ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1.ความถูกต้อง มีความถูกต้อง
ชัดเจนสมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

ผลงานส่วนใหญ่
ถูกต้องครบถ้วน 

ผลงานมีความ
ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

มีความถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย 

2. ความสะอาด
เรียบร้อย
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย  สวยงาม
ไม่มีรอยขีดลบ 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
มีรอยขีดลบนอ้ย 

ผลงานบางส่วนไม่
สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่
สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 

3. ตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลาที่
กำหนด 

ส่งงานช้ากว่า
กำหนด 1 วัน 

ส่งงานช้ากว่า
กำหนด 2 วัน 

ส่งงานข้ากว่า
กำหนดเกิน 2 วัน 

4. การเช่ือมโยง
และความคิด
สร้างสรรค ์

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่ง
ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์
สิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์
สิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่ง
ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย 

 
 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน 9 – 10  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนน  7 – 8 คะแนน   หมายถึง  ด ี
คะแนน  5 – 6 คะแนน   หมายถึง  พอใช ้
คะแนน 1 – 4 คะแนน   หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2.2  เกณฑป์ระเมนิการทดลอง 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1.วธิีการ
ทดลอง 

กำหนดวิธีการและ
ขั้นตอนถูกตอ้ง 
เลือกใชเ้ครื่องมอื
และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆไดอ้ย่างถูกต้อง 

กำหนดวิธีการ
และขั้นตอน
ถูกตอ้ง การ
เลือกใช้เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆยงัไม่
เหมาะสม 

กำหนดวิธีการ
และขั้นตอนยังไม่
ครอบคลุม 
เลือกใช้เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆยงัไม่
เหมาะสม 

กำหนดวิธีการ
และขั้นตอนยังไม่
ถูกตอ้ง ต้องให้
ความช่วยเหลือ 

ต้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่าง
มากในการ
กำหนดวิธีการ 
ขั้นตอน และการ
ใช้เครื่องมือ 

2.กร
ปฏิบัติการ
ทดลอง 

ดำเนินการทดลอง
เป็นขั้นตอนได้
ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
และใช้อุปกรณต์่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง 

ดำเนินการ
ทดลองเป็น
ขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่างๆได้
อย่างถูกตอ้ง 

ดำเนินการ
ทดลองเป็น
ขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่างๆได้
อย่างถูกตอ้งถ้า
ให้คำแนะนำ 

ต้องให้ความ
ช่วยเหลือในการ
ดำเนินการ
ทดลองเป็น
ขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่างๆ 

ต้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่าง
มากในการ
ดำเนินการ
ทดลองเป็น
ขั้นตอน และใช้
อุปกรณ์ต่างๆ 

3.ความ
คล่องแคล่ว
ในขณะ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 

มีความคล่องแคล่ว
ในการทดลอง และ
ใช้อุปกรณใ์นการ
ดำเนินการทดลองได้
อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมปลอดภัย 
เสร็จทันตามเวลาที่
กำหนด 

มีความ
คล่องแคล่วใน
การทดลอง และ
ใช้อุปกรณ์
ดำเนินการ
ทดลองได้อย่าง
ปลอดภัย  

มีความ
คล่องแคล่วใน
การทดลอง และ
ใช้อุปกรณ์
ดำเนินการ
ทดลองได้อย่าง
ปลอดภัยถ้าให้ 
คำแนะนำ 

ทำการทดลองไม่
ทันตามเวลาที่
กำหนด 
เนื่องจากขาด
ความคล่องแคล่ว
ในการใช้อุปกรณ์ 

ทำการทดลองไม่
ทันตามเวลาที่
กำหนด และทำ
อุปกรณ์เครื่องใช้
แตกหักเสียหาย 

4.การ
นำเสนอ 

บันทึกผลการทดลอง 
สรุปผลการทดลอง
ได้อย่างถูกต้อง 
สมบูรณ์ รัดกุม และ
บันทึกการนำเสนอ
เป็นขั้นตอนครบถ้วน
ชัดเจน 

บันทึกผลการ
ทดลอง สรุปผล
การทดลองได้
อย่างถูกตอ้ง 
และบันทึกการ
นำเสนอเป็น
ขั้นตอน 

บันทึกผลการ
ทดลอง สรุปผล
การทดลองได้
อย่างถูกตอ้ง แต่
บันทึกการ
นำเสนอยังไม่เป็น
ขั้นตอน 

ต้องชี้แนะในการ
บันทึกผลการ
ทดลอง สรุปผล
การทดลอง และ 
การนำเสนอจึง
จะสามารถ
ปฏิบัติได้ 

ต้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่าง
มากในการ
บันทึกผลการ
ทดลอง และการ
นำเสนอ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการสังเกต 
  คะแนน 16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 11 - 15  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 6   - 10  คะแนน หมายถึง  พอใช ้  
  คะแนน 1   -  5   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 



     7.2.3 เกณฑ์ประเมินนักเรียนรายบุคคล 
 

รายการ

ประเมนิ 

ระดับคณุภาพ 

4 3 2 1 

1. ความสนใจ ตั้งใจเรียนและมี

ความกระตือรือร้น 

ใฝ่เรียนรู้ ซักถาม

ข้อสงสัยมีส่วนร่วม

ในการเรียน

สม่ำเสมอ 

ตั้งใจเรียนและมี

ความระตือรือร้น 

ที่จะมีส่วนร่วมใน

การเรียน

สม่ำเสมอ 

ตั้งใจเรียนและมี

ความกระตือรือร้น 

ที่จะมีส่วนในการ

เรียนเป็นบางครั้ง 

ตั้งใจเรียนและมี

ความกระตือรือร้น 

ที่จะมีส่วนร่วมใน

การเรียนน้อย 

2. มีส่วนร่วม

ในการ

อภิปราย 

แสดงความเป็นผู้นำ 

ให้ความร่วมมอื

แสดงความคิดเห็น

ทุกครั้ง ให้เหตผุล

สมเหตุสมผล อย่าง

สม่ำเสมอ  

ให้ความร่วมมอื

แสดงเหตุผล 

ความคิดเห็น

สม่ำเสมอ ให้

ความร่วมมือ มี

เหตุผลด ี

ให้ความร่วมมอื

แสดงเหตุผล แสดง

ความคิดเห็นเป็น

บางครั้งมีเหตุผล

พอใช ้

ไม่กล้า แสดงความ

คิดเห็น 

เป็นบางครั้ง มี

เหตุผลน้อย 

3. ตรงต่อ

เวลา 

ทำงานสำเร็จอย่าง

ดี มีความ

รับผิดชอบ ความ

ตรงต่อเวลาที่

กำหนดสม่ำเสมอ 

ทำงานสำเร็จ

อย่างดี 

มีความรับผิดชอบ  

มีความตรงต่อ

เวลา ผิดเวลา ไม่

เกิน 1 ครั้ง  

ทำงานสำเร็จอย่างดี 

มีความตรงต่อเวลา

เป็นบางครั้ง ผิด

เวลา ไม่เกิน 2 ครั้ง 

ทำงานไม่ค่อย

สำเร็จ 

มีความตรงต่อ

เวลาน้อย ผิดเวลา 

เกิน 3ครั้ง 

 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

คะแนน  13 - 15 คะแนน  หมายถึง  ดี 
คะแนน  9   - 12 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  5  -  8 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
 

8. กิจกรรมการเรียนรู้    
 



 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.  อธิบายลักษณะของหินและจำแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะและสมบัต ิ
      ของหินเป็นเกณฑ์ได ้
2.  สามารถทำกจิกรรมการสำรวจลักษณะหินได้   

 3.  ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  
          ได้อยา่งมีความสุข 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้
     ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  

1. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลก่อนเรียนโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาท ี
2. ครูนำตัวอย่างหินที่ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของหิน 

แต่ละก้อนแล้วถามนักเรียนถึงความเหมือนหรือแตกต่างกันของหินแต่ละก้อน 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน ศึกษากิจกรรม ลักษณะของหินในท้องถิ่น  

ในใบบันทึกกิจกรรม นักธรณีวิทยาจำแนกหินได้อย่างไร 
     2. ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนว่า นักเรียนสังเกตความแตกต่างของหินจากอะไร          

(สี เนื้อหิน รูปร่างรูปทรง เป็นต้น) 
 3. ให้แต่ละกลุม่สังเกตลักษณะของหินแล้วบันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ 35 

4. ให้นักเรียนรับตัวอย่างหินไปศึกษาลักษณะของหินแล้วจำแนกตามลักษณะของหินที่ได้ 
    จากการสังเกตแล้วบันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ 36 
ขั้นที่ 3  อภิปรายและลงข้อสรุป  
1. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน  นำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน   
2. ครูใหน้ักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถาม 
    คำถามหลังทำกิจกรรมดังนี้ 

      หินแต่ละก้อนมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน  อย่างไร  (แตกตา่งกัน ในด้าน  รูปร่าง   
                 สี  ความแข็ง เนื้อหิน ความหนาแน่น) 
        ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจำแนกประเภทของหินโดยใช้ลักษณะของหินเป็นเกณฑ์ 

3. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะของหินในท้องถิ่น  
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  

1. ครูให้นักเรียนเขียนแผนผังการจำแนกประเภทของหินตามเกณฑ์ที่นักเรียนกำหนดเอง 
 2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกีย่วกับการจำแนกประเภทของหินของนักธรณีวิทยาตามลักษณะการเกิด 
              ได้ 3 ประเภท คอื หินอัคนี หินตะกอนหรือหินช้ันและหินแปร 
 
 

หน่วยที่ 6  ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ลักษณะของหินและการจำแนกหิน        



ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation)  ( 5 นาท)ี 
ครูประเมินการเรียนรูข้องนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สงัเกตการ

ตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  การตอบคำถามในใบกิจกรรม  ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน   
และประเมินแผนผังการจำแนกประเภทของหินในท้องถิ่นโดยใช้เกณฑ์ที่นักเรียนกำหนด 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. ตัวอย่างหินจำนวน 8 ก้อน 
2. ใบบันทึกกิจกรรมที่ 35 และใบบันทึกกิจกรรมที่ 36 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. การทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

2. การตรวจผลงาน เกณฑ์ประเมินการตรวจผลงาน ผ่านระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายองค์ประกอบของหินได้  
2. อธิบายการนำหินแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมได้  

 3.   สืบค้นประเภทของหิน  และการเกิดได้  
 4.  เขียนแผนภาพการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปรได้  
 5.  บอกประโยชน์ของหินแต่ละชนิด 

 6. ผู้เรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์และสามารถทำงานร่วมกับ 
         ผู้อื่นได้อย่างความสุข  

   กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูนำแผนภาพ แสดงการเกิดวัฏจักรของหิน มาให้นักเรียนดู แล้วตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียน

ช่วยกันตอบ เช่น 
     -  หินหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
               - หินอัคนี  คือ  หินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดที่ร้อนจัด ซึ่งอาจเย็นตัวภายใน
เปลือกโลกหรือภายนอกเปลือกโลก  
               - หินตะกอนหรือหินชั้น  คือ หินที่เกิดจากสิ่งต่างๆ เช่น เศษหิน  กรวด  ทราย  เป็นต้น  มาทับถม
กัน  ซึ่งสามารถพบซากดึกดำบรรพ์ (fossil) ได้ 
               - หินแปร  คือ  หินอัคนีและหินตะกอนที่ได้รับความร้อนและแรงกดดันสูงจนเปลี่ยนเป็นหิน 
ชนิดอื่นๆ) 

2.  จากนั้นครูถามนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของหินแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์แตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร  (หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีการนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันขึ้นกับลักษณะและการนำไปใช้
ประโยชน์ของหินแต่ละชนิด) 
 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา 
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ให้นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของหิน

โดยใช้ลักษณะขององค์ประกอบและสมบัติของหินเป็นเกณฑ์จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูกำหนด โดยกลุ่มที่ 1 และ 2  
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหินอัคนี   กลุ่มที่ 3 และ 4 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหินตะกอน และกลุ่มที่ 5 และ 6 สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับหินแปรพร้อมทั้งให้ทุกกลุ่มอภิปรายถึงประโยชน์ของหินแต่ละชนิดได้ 

2. จากนั้นให้นักเรียนบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ 37 และบันทึกผลเรื่องประโยชน์ของหินลงใน
กิจกรรมที่ 38 

3. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและถามนกัเรียนดังนี้ 
       นกัเรียนจะใช้เกณฑ์ใดในการบอกองค์ประกอบตามประเภทของหิน (ลักษณะเนื้อหิน) 

       นกัเรียนจะใช้อุปกรณ์ใดช่วยในการสังเกตลักษณะของตัวอย่างหิน (แว่นขยาย) 

หน่วยที่ 6  ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของหินและประโยชน์ของหิน    



จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษากิจกรรมที่ 37เรื่ององค์ประกอบของหินและ38เรื่องประโยชน์ของหิน แล้ว
บันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 37และ38 ตามลำดับ 

ขั้นที่ 3  อภิปรายและลงข้อสรุป  
1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม  นำเสนอผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน  เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบ 

              ความถูกต้อง 
2. ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร ให้ได้แผนภาพดังนี้ 
 

 
 
 

 

 
 
3.  ครใูห้นักเรยีนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของของหิน  
4.  ครใูห้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน   
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม

หลังทำกิจกรรมดังนี ้
      หินที่นักเรียนสังเกตได้แก่หินชนิดใดบ้าง  (หินแกรนิต  หินปูน หินออ่น หินชนวน  
                 หินบะซอลต์  หินกรวดมน) 
      หินชนดิใดบ้างที่จัดเป็นหินอัคนี (หินแกรนิต  หินบะซอลต์) 
      หินชนิดใดบ้างที่จัดเป็นหินตะกอน  (หินปูน  หินกรวดมน) 
      หินชนิดใดบ้างที่จัดเป็นหินแปร  (หินออ่น  หินชนวน) 



      นักเรียนใช้เกณฑ์องค์ประกอบใดในการจำแนกประเภทของหินออกเป็นหินอัคนี  หินตะกอน  หิน
แปร  และหินแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร  (ใช้ลักษณะเนื้อหินเป็นเกณฑ์ ในการจำแนกประเภท
ของหิน  โดยหินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดทั้งภายในและภายนอกเปลือกโลก  หินตะกอนเกิดจาก 
การสะสม ของตะกอนในที่ต่างๆ  และหินแปรเกิดจากหินอัคนีและหินตะกอนที่ได้รับความร้อนและแรงกดดัน
สูงมากภายในโลก) 
      กิจกรรมน้ีสรุปผลได้อยา่งไร    
                 (หินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน  โดยเราสามารถจำแนกหินออกเป็น  3  ประเภท  คือ   
                  1.หินอัคนี  2. หินตะกอน  และ 3. หินแปร) 
      ถ้าต้องการนำหินไปใช้ในการสร้างถนน  ควรเลือกหนิชนิดใด  (หินบะซอลต์) 
      ถ้าต้องการนำหินไปใช้ในการทำปูนขาว  ควรเลือกหนิชนิดใด  (หินปูน) 
      ถ้าต้องการนำหินไปใช้ในการทำหินประดับ  ควรเลือกหินชนิดใด (หินอ่อน  
                 หินทราย  หินกรวดมน) 

จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามหลังทำกิจกรรมในใบงาน 
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะและการนำไปใช้ประโยชน์ของหินอัคนี หินตะกอน  

และหินแปร 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration) (10 นาที) 
1. ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพการจำแนกประเภทของหิน   โดยใช้ลักษณะและองค์ประกอบ 

ของหินเป็นเกณฑ ์
2. ครูให้นักเรียนจัดทำสมุดภาพโดยหาภาพหรือวาดภาพประโยชน์ของหินในท้องถิ่นพร้อมข้อความ

บรรยายประโยชน์ของหินจากภาพ 
 
ขั้นที่ 5 ประเมินผล (evaluation)  ( 5 นาที) 
1. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกต

การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน  การตอบคำถามในใบบันทึกกิจกรรม  ประเมนิการทำกิจกรรมของ
นักเรียนและประเมินแผนภาพการจำแนกประเภทของหิน ประโยชน์ของหินโดยใช้ลักษณะและองค์ประกอบ
ของหินเป็นเกณฑ ์
 
สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. แผ่นภาพกระบวนการเกิดหิน 3 ประเภท  
2. หินตัวอย่าง 2 ชนิด ได้แก่ หินอ่อนและหินแกรนิต 
3. ใบบันทึกกิจกรรม เรื่ององค์ประกอบของหิน 

ใบบันทึกกิจกรรม เรื่องประโยชน์ของหิน 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. การตรวจผลงาน เกณฑ์ประเมินการตรวจผลงาน ผ่านระดับดีขึ้นไป 

2.ประเมินการปฏิบัติ

กิจกรรมรายบคุคล 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 

รายบุคคล 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

3.ประเมินการปฏิบัติ

กิจกรรมรายกลุ่ม 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 

รายกลุ่ม 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

4.ประเมินเจตคต ิ

  ทางวิทยาศาสตร ์

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 

5. การสืบค้น แบบประเมินการสืบค้น ผ่านระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติโดยการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน 

 2. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกบัการผุพังของหินที่เกิดจากของเหลวที่มีสมบัติเป็นกรดได้ 
 3. ผู้เรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 

                  ความสุข  
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพหินรูปร่างต่างๆมาให้นักเรียนด ู
2. ครถูามตั้งคำถามถามนักเรียนว่า  

      หินเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ทำไมหินในภาพจงึมีรูปร่างแตกต่างกัน 

      ภูเขาหินปูนมีขนาดเล็กลงได้อย่างไร (ภูเขาหินปูนมีขนาดเล็กลงเนื่องจาก น้ำฝนที่ 
        ละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ทำให้น้ำฝนมีสมบัติเปน็กรด เมื่อน้ำฝนตกลง 
        โดนภูเขาหินปูน ทำให้ภูเขาหินปูนเกิดการผุพังและมีขนาดเล็กลง ) 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา 
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  ศึกษากิจกรรม หินในธรรมชาติมีการ 

              เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ในใบบนัทึกกิจกรรม แผ่นที่ 1 และแผ่นที ่2 ให้เข้าใจ 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นก่อนทำกิจกรรม โดยครถูามคำถามก่อน 

              ทำกิจกรรมดังน้ี 
      นักเรียนคิดว่า ฝอยเหล็กถ้าแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานแล้วมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
      (มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหิน ทั้งทางกายภาพและทางเคมซีึ่งทำให้เกิดการผุพัง 

                  อยู่กับที่โดยกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตลอดเวลา) 
     ปัญหาของการทดลองนี้คือข้อใด (หินปูนเกิดการผุพังได้เพราะสาเหตุใด) 
       จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมในใบกิจกรรม แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม หินในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร  

              เพื่อบ่งช้ีการเปลี่ยนแปลงของหินโดยการกระทำของธรรมชาต ิ และบันทกึผลการทำกิจกรรม 
              ลงในใบบันทึกกิจกรรม แผ่นที่ 1 และแผ่นที ่2 

ขั้นที่ 3  อภิปรายและลงข้อสรุป (explanation)  ( 20 นาที) 
1. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  เพื่อเปรียบเทียบและ 

              ตรวจสอบความถูกต้อง 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหลังทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม 

              หลังทำกิจกรรมดังนี้ 
 
 
 

หน่วยที่ 6  ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง หินในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง 

 



   ผลการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของฝอยเหล็กในภาชนะทั้ง 4 ใบเป็นอย่างไร 
   - ลักษณะของฝอยเหล็กแห้งในอากาศใบที่ 1  (ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง) 
   - ลักษณะของฝอยเหล็กชื้นในอากาศใบที่ 2  (บริเวณด้านนอกฝอยเหลก็เปลี่ยนเป็น 
                                 สีน้ำตาลแดงและฝอยเหล็กผุออกมาเป็นผงสีน้ำตาลเป็นจำนวนมาก) 

- ลักษณะของฝอยเหล็กแช่ในน้ำใบที่ 3  (มีผงสีน้ำตาลเกิดขึ้นในน้ำ  
                                  ฝอยเหล็กส่วนมากยังไม่ผุ) 

- ลักษณะของฝอยเหล็กฝังอยู่ในดินช้ืนใบที ่4  (ฝอยเหล็กบริเวณด้านนอก 
                                 เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและเปือ่ยยุ่ย) 
   ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของก้อนหินปูนหลังทำการทดลองเป็นอย่างไร 
   - เมื่อหยดกรดเกลือเจือจางลงบนหินปูน  (เกิดฟองฟู)่ 
   - เมื่อใช้ผ้าสีเขม้เช็ดหินบริเวณที่หยดกรดเกลือ (มีผงสีขาวเล็กๆติดที่ผ้า)  

3. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหินโดยการกระทำ 
                        ของกระบวนการทางธรรมชาติ ให้ได้ประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

  การทดลองกิจกรรม แผ่นที่ 1 นี้สรุปได้ว่าอย่างไร  (ความช้ืนและอากาศทำให ้
                         ฝอยเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง) 

    การทดลองกิจกรรมที ่แผน่ที่ 2 นี้สรุปไดว้่าอย่างไร  (หินจะเกิดการผุพังสึกกร่อน 
                        เมื่อถูกกรด) 

  การผุพังของหิน  หมายความว่าอย่างไร  (การผุพังของหิน  คือกระบวนการที่หิน 
                         เกิดการแตกหักและสลายตัวจากการกระทำของน้ำ  ลม  พืช  และน้ำแข็ง) 
   สถานที่ใดในประเทศไทยทีม่ีการเปลี่ยนแปลงของหินเหมือนกับการทดลอง  
                        (ยกตัวอย่าง  1  สถานที่)  (ตัวอย่างคำตอบ  โขดหินบริเวณชายฝั่งทะเล) 

   จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามหลังทำกิจกรรมในใบบันทึกกิจกรรม และฝึกนักเรียนถาม
คำถามที่สงสยัด้วยการถามเพื่อนโดยไม่จำเป็นต้องถามครูอย่างเดียว 

4. ครูให้ผูแ้ทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม  นำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  เพื่อเปรียบเทียบและ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรมดังน้ี  
     น้ำสม้สายชูมีผลต่อการผุพังของหินปูนหรือไม่  อย่างไร  (มีผลต่อการผุพังโดยมีฟองแก๊สเกิดขึ้น  
และหินปูนมีขนาดเล็กลง) 
     น้ำกลั่นมีผลต่อการผุพังของหินปูนหรือไม่  อย่างไร  (ไม่มีผลต่อการผุพังโดยหินปูนยังมีขนาดเท่า
เดิม) 
     นักเรียนสรุปผลการทดลองได้อย่างไร  (น้ำส้มสายชูมฤีทธิ์เป็นกรด  ทำปฏิกิริยากับหินปูนทำให้
หินปูนเกิดการผุพังได้) 
     นักเรียนเคยเห็นการผุพังของหินในท้องถ่ินเหมือนในการทดลองหรือไม่  อย่างไร  (ตัวอย่าง
คำตอบ  เคยเห็นการผุพังของหินเหมือนในการทดลอง  โดยเป็นหินงอก  หินย้อยที่อยูใ่นถ้ำ) 

    



ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration) (10 นาที) 
1.ครูให้นักเรียนหาภาพสถานที่ในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงของหินโดยการกระทำของน้ำ  

             และจัดทำเป็นสมุดภาพ 
2.ครูให้นักเรียนออกแบบ แบบจำลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การผุพังของหินชนิดต่างๆ  

             โดยปฏิกิริยาเคม ี
ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation)  ( 5 นาท)ี 
1. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน สังเกตการ

ตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน การตอบคำถามในใบบันทึกกิจกรรม ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน  
และประเมินสมุดภาพสถานที่ในประเทศไทยที่มีการเปลีย่นแปลงของหินโดยการกระทำทางธรรมชาติและ
ประเมินผลการออกแบบ แบบจำลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การผุพังของหินชนิดต่างๆ โดยปฏิกิริยาเคมี 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. ฝอยเหล็ก     
2. กรดเจือจาง      
3. ผ้าสีเข้ม 
4. หินปูน 
 

การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. การตรวจผลงาน เกณฑ์ประเมินการตรวจผลงาน ผ่านระดับดีขึ้นไป 

2.ประเมินการทดลอง เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง ผ่านระดับดีขึ้นไป 

3.ประเมินการปฏิบัติ

กิจกรรมรายบคุคล 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

รายบุคคล 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

4.ประเมินเจตคต ิ

  ทางวิทยาศาสตร ์

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 

5. การสืบค้น แบบประเมินการสืบค้น ผ่านระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.  ระบุปัจจัยที่ทำให้หินเกิดการผุพัง และกระบวนการกร่อนได้  
 2.  สืบค้นและนำเสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำใหห้ินเกิดการผุพัง และกระบวนการกร่อนได้  

 3. ผู้เรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์และสามารถทำงานร่วมกับ 
         ผู้อื่นไดอ้ย่างความสุข  

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องการผุพังของหินโดยน้ำและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. ครูถามคำถามนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการเปล่ียนแปลงของหินดังนี้ 

      ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน (ตัวอย่างคำตอบ กระแสน้ำ   กระแส
ลมพัด  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  แรงดันของรากไม้  แรงดันเนื่องจากการขยายตัวของน้ำแข็ง  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็ง การกร่อน ) 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  5  กลุ่ม  โดยแตล่ะกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทำการสังเกตก้อนหินก้อนที่ 1  

และก้อนที่ 2 และหลังจากนัน้นำหินทั้งสองก้อนมาถูกันแล้วดูผลการเปลี่ยนแปลง แล้วบันทึกผลการทดลองลง
ในใบบันทึกกิจกรรม  

ขั้นที่ 3  อภิปรายและลงข้อสรุป 
1. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลองตามแบบกิจกรรม  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่มในประเด็น ดังน้ี 

       ผลการสังเกตลักษณะของหินก้อนที่ 1 ก้อนที่ 2 และหลังจากนำมาขัดสีกันแล้วเกดิผลอย่างไร 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน ให้ได้

ประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
          ครใูห้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน 
ขั้นที่ 5 ประเมิน 
           ครูประเมินการเรยีนรู้ของนักเรียนดงันี้  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะทำงานร่วมกนั   

สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน  ประเมินแผนภาพความคิดสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหิน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. ก้อนหินจำนวน 2 ก้อน  
2. ใบบันทึกกิจกรรม 

หน่วยที่ 6  ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การกร่อนของหิน     



 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. การตรวจผลงาน เกณฑ์ประเมินการตรวจผลงาน ผ่านระดับดีขึ้นไป 

2.ประเมินการทดลอง เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง ผ่านระดับดีขึ้นไป 

3.ประเมินการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

4.ประเมินเจตคต ิ

  ทางวิทยาศาสตร ์

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้  
 2. สืบค้นและสำรวจธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราได้  

 3. ผู้เรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
         ได้อย่างความสุข  

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
1. ครถูามคำถามนักเรียนเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยในท้องถิน่ว่านักเรียนเคยพบหรือเห็นอะไรบ้าง 
     - ธรณีพิบัติภัยที่พบในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้าง  (ตัวอย่างคำตอบ แผ่นดินไหว  น้ำท่วม) 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  ศึกษากิจกรรม ธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่นของเรา 

ในใบบันทึกกิจกรรมให้เข้าใจ 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นก่อนทำกิจกรรม โดยครูถามคำถามก่อนทำ

กิจกรรม  ดังนี ้
      ในท้องถิ่นเคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยหรือไม่  ถ้าเคย  เหตุการณ์นั้นคืออะไร  (ตัวอย่าง
คำตอบ  ไม่เคยเกิด) 
 3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม ธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่นของเรา เพื่อบ่งชี้การเกิดธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น 
และบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบบันทึกกิจกรรม  

ขั้นที่ 3  อภิปรายและลงข้อสรุป  
1. ครูใหต้ัวแทนแต่ละกลุ่ม  นำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียนจากกิจกรรมที ่41   
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถามหลังทำกิจกรรม  ดังนี ้

      ธรณีพิบัติภัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด  (แผ่นดนิไหวรุนแรงมีศูนย์กลางอยู่ใต้ทะเล) 
       มนุษย์และสภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง  และมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร     
                (สิ่งก่อสร้างพังทลาย  คน  สตัว์  ได้รับบาดเจ็บล้มตาย  พืน้ที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  แนว
ทางการป้องกันคือ  ฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่อาจทำให้เกิดสึนามิ 
สังเกตการเพ่ิม-ลดของระดับน้ำทะเล) 
      กิจกรรมนี้สรุปผลได้ว่าอย่างไร  (สึนามิเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงมีศูนย์กลาง
อยู่ใต้ทะเล  ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมด้วย) 
      ในท้องถิ่นของนักเรียนเคยเกิดธรณีพิบัติภัยหรือไม่  ถ้าเกิดคือธรณีพิบัติภัยใดและส่งผลต่อคนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างไร  (ไม่เคยเกิดขึ้น  แต่อาจจะเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย
ได้  เช่น ดินถล่ม) 

หน่วยที่ 6  ชั่วโมงที่ 5 เรื่อง ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร     



      นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการเกิดธรณีพิบัติภัยอย่างไร (เฝ้าระวังการประกาศเตือน
จากทางการ  และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) 

จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามหลังทำกิจกรรมในใบบันทึกกิจกรรม และฝึกนักเรียนถามคำถามที่สงสยั
ด้วยการถามเพื่อนโดยไม่จำเป็นต้องถามครูอย่างเดียว 

3. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่นของเรา ให้ตรงกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้   

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ครูให้นักเรียนออกแบบแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย 

ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน การตอบคำถามในใบงาน ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียนและประเมิน
แผ่นพับ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. ภูเขาจำลอง 
2. บัวรดน้ำ 

การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. การตรวจผลงาน เกณฑ์ประเมินการตรวจผลงาน ผ่านระดับดีขึ้นไป 

2.ประเมินการทดลอง เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง ผ่านระดับดีขึ้นไป 

3.ประเมินการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

4.ประเมินเจตคต ิ

  ทางวิทยาศาสตร ์

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายธรณีพิบตัิภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมได้  
 2. สืบค้น นำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย  วิธีป้องกันไม่ให้เกิดธรณีพิบัติภัย  

    และวิธีป้องกันภัยที่เกิดขึ้นได้ 
 3. ผู้เรียนมคีวามมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
         ได้อย่างความสุข  

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่นโดยครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนเพื่อนำเข้า

สู่กิจกรรม ธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่นของเรา ดังนี ้
       ผลกระทบของธรณีพิบัติภัยเป็นอย่างไร (ผลกระทบของธรณีพิบัติภัยทำให้เกิด ความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ มากมาย) 
       ธรณีพิบัติภัยที่พบในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้าง  (ตัวอย่างคำตอบ สึนามิ) 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา 
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  5  กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้สืบค้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ ธรณี

พิบัติภัย  วิธีป้องกันไม่ให้เกิดธรณีพิบัติภัย และวิธีป้องกันภัยที่เกิดขึ้น จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูกำหนดหรือจัดให้  
และออกแบบการนำเสนอผลการสืบค้น 

ขั้นที่ 3  อภิปรายและลงข้อสรุป 
1. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการสบืค้นหน้าชั้นเรียน  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่มในประเด็น ดังน้ี 

        สึนามิเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากแผน่ดินไหวจริงหรือไม ่
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย  วิธีป้องกันไม่ให้เกิดธรณีพิบัติ

ภัย และวิธีป้องกันภัยที่เกดิขึ้น  
        มนุษย์และสภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง  และมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร     
                (สิ่งก่อสร้างพังทลาย  คน  สตัว์  ได้รับบาดเจ็บล้มตาย  พืน้ที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  แนว
ทางการป้องกันคือ  ฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่อาจทำให้เกิดสึนามิ 
สังเกตการเพ่ิม-ลดของระดับน้ำทะเล) 
      กิจกรรมนี้สรุปผลได้ว่าอย่างไร  (สึนามิเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงมีศูนย์กลาง
อยู่ใต้ทะเล  ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมด้วย) 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
    ครูให้นักเรียนจัดนิทรรศการให้ความรู้เกีย่วกับสึนาม ิ
 
 

หน่วยที่ 6  ชั่วโมงที ่6 เรื่อง ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร     



ขั้นที่ 5 ประเมิน  
  ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  
สังเกตการตอบคำถามของนักเรียนในช้ันเรียน  ประเมินนิทรรศการ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. แบบจำลองชายฝั่งทะเล 
2. แผ่นพลาสตกิ 
 

การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. การตรวจผลงาน เกณฑ์ประเมินการตรวจผลงาน ผ่านระดับดีขึ้นไป 

2.ประเมินการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

ผ่านระดับดีขึ้นไป 

3. การสืบค้น แบบประเมินการสืบค้น ผ่านระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  บันทึกผลหลังสอน  ชั่วโมงที่ ........... 
 ผลการเรียนรู ้
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 

                              ลงชื่อ………………………………………………………………….ผู้สอน 
                                   (…………………………………………………………………) 
                                            วันที่...........เดือน....................................พ.ศ...............  
 
10.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บรหิารหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
 
                              ลงชื่อ………………………………………………………………….ผู้บริหาร 
                                   (…………………………………………………………………) 
                                            วันที่...........เดือน....................................พ.ศ...............  
 

 

 


