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หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง กายภาพของไทย เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ     วิทยาศาสตร  
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย   

ส  5.1   ม. 1/1    
ส  5.1   ม. 1/3    
ส  5.2   ม.1 /2 ,3 

2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
ส  5.1  ขอ 1  เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ) ในการ         

สืบคนขอมูล เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย                   
ออสเตรเลียและโอเชยีเนีย 
 ส  5.1   ขอ  3  วิเคราะหเชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางปองกันภัยธรรมชาติและการระวังภัย
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

ส  5.2   ขอ 2  วิเคราะหความรวมมือของประเทศในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ           
โอเชียเนียในการแกไขวิกฤตการณส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ   

ส  5.2   ขอ  3  บอกวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติได   
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
  กายภาพของไทย  เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  -   ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  -   ความรวมมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  -   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
                      -  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง  กายภาพของไทย  เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 4.2   ผลการปฏิบัติงาน 
         1)   นักเรียนนําความรูเร่ือง  กายภาพของไทย  เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 ไปใชในชีวิตประจําวัน  
                     2)   นักเรียนรวมมือกันรักษาสภาพแวดลอมในทองถ่ินโดยใชความรูเร่ือง  กายภาพ
ของไทย  เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  ตามความสามารถ 
 4.3    การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
          1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)    การฝกปฏิบัติ 
 



 33

5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1  ผลงาน/ชิ้นงาน 
        ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   กายภาพ
ของไทย  เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 

 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 

5.2  การปฏิบัติงาน 
       1)  นักเรียนนําความรูเร่ือง กายภาพของไทย  
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียไปใชใน             
ชีวิตประจําวัน  
       2)  นักเรียนรวมมือกันรักษาสภาพแวดลอม
ในทองถ่ินโดยใชความรูดาน กายภาพของไทย  
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย   ตามความ
สามารถ   

 
- เสนอแนะ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบ 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ        
หลังเรียน 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2/1  เร่ือง   ลักษณะทางกายภาพ 
 เวลา  7   ชั่วโมง 

………………………………………………………………......................................................... 
 1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  
                     รูและเขาใจเรื่องลักษณะทางกายภาพ ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบายลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ          
โอเชียเนียอยางถูกตอง 
  2.  สาระสําคัญ 
 2.1    สาระการเรียนรู 
           ทางกายภาพ ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  
 2.2    ทักษะ / กระบวนการ 
           1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 

           -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
                        2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                               -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
  2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการ
คิดเชื่อมโยง     
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          -    ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง    ทางกายภาพ ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง 
  3.2    กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีป             
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
          2)    การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
          3)    การตอบคําถาม ทางกายภาพ ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนียอยางถูกตอง 
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 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
          -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 3.4    ความรูความเขาใจ 
          1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ทางกายภาพ 
ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง  จากการตอบคําถาม 
          2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง  ทางกายภาพ ของ
ประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ทางกายภาพ ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนียอยางถูกตอง 
   ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ทางกายภาพ ของประเทศไทย  ทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  ทางกายภาพ ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
  -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ทางกายภาพ 
ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  จากการตอบคําถาม  
 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน  ทางกายภาพ ของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
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 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)   นักเรียนดูภาพหมีโคโอรา  ครูถามวาสัตวตัวนี้มีถ่ินฐานอยูที่ใด 
         2)   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนฟงเพลงที่นี่ประเทศไทย  ครูถามมี
ความรูสึกอยางไร 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนดูแผนที่ทวีปเอเชีย  ครูตั้งคําถาม
ทําไมเราจึงตองรูจักประเทศเพื่อนบาน 

ทักษะการแสดงความคิดเห็น 

3.  ครูใหนักเรียนแบงกลุมเลือกศึกษาตามความ
สนใจในประเทศที่กําหนด 
        1)  ประเทศไทย 
        2)  ทวีปเอเชีย 
        3)  ทวีปออสเตรเลีย 
        4)  โอเชียเนีย 
โดยทุกกลุมศึกษาในเรื่องลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะเดนที่นาสนใจ  ใชวิธีการนําเสนอที่
หลากหลายไมซํ้ากัน  

ทักษะการคิดวิเคราะห 

4.  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษาคนควา
หนาชั้นเรียน ครูและนักเรียนรวมสนทนา 
ซักถาม     

 

 
5.3   ขั้นสรุป 
        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย   

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  โดยการสนทนาซักถาม 
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6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู  

       1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
        2)   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
        3)   แผนที่ทวีปเอเชีย 
 6.2   แหลงเรียนรู 

        1)   หองสมุดโรงเรียน 
        2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -    ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -   สังเกต  สอบถามเพื่อนนักเรียน  ครู นักการ แมคา เพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
        -   ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน    
 3.    ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
        -   นํารายงานจัดปายนิเทศและเสนอฝายบริหารโรงเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง ฯโดย
กําหนดภาระงาน “ศึกษาหนาที่ของตนตอชุมชน” 
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ภาระงาน  “ศึกษาหนาท่ีของตนตอชุมชน” 
การบูรณาการ   ส   2.1 
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจหนาที่ของตนตอชุมชน 
ผลงานที่ตองการ  เร่ืองหนาที่ของตนตอชุมชน 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาเรื่อง หนาที่ของตนตอชุมชน 
 2.   เลือกวิธีการที่ตนสามารถปฏิบัติไดมา 3-4 วิธี              
 3.   ศึกษาและสรุปเปนรายงาน 
เกณฑการประเมิน 
 1.   อธิบายวิธีการไดชัดเจนและมีความสรางสรรค 
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8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 
 

                                                                     
 
 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
  

ลงชื่อ ............................................. 
                                 ตําแหนง ........................................ 
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หนวยการเรียนรูท่ี  2/2  เร่ือง  โครงสรางทางธรณีวิทยา 
เวลา   6   ชั่วโมง 

………………………………………………………………......................................................... 
 1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  

        รูและเขาใจเรื่อง โครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชีย   
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         อธิบายลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชียอยางถูกตอง 
  2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรียนรู 
        โครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชีย    
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
         1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 

         -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
                      2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                             -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
  2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการ
คิดเชื่อมโยง     
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  โครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชียอยางถูกตอง 
  3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง โครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชีย   
         2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
         3)   การตอบคําถามโครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชียอยางถูกตอง 
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
         ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 
 
 



 41

 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)  ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง โครงสรางทาง
ธรณีวิทยาทวีปเอเชียอยางถูกตอง  จากการตอบคําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุม เรื่อง  โครงสรางทางธรณีวิทยา        
ทวีปเอเชียอยางถูกตอง 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง โครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชียอยางถูกตองอยาง          
ถูกตอง 
   ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  โครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชีย
อยางถูกตอง   
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  โครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชียอยาง
ถูกตอง   
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  โครงสราง
ทางธรณีวิทยาทวีปเอเชียอยางถูกตอง  จากการตอบคําถาม  
 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง โครงสรางทางธรณีวิทยาทวีปเอเชีย
อยางถูกตอง   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
          3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
 



 42

5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
          - นักเรียนดูแผนที่ทวีปเอเชีย   ครูถามวามีลักษะทางโครงสรางเปนอะไร  
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
 1. นักเรียนแบงกลุม  4 กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
        1)  กลุมที่ 1 , 2 ศึกษาโครงสรางทางธรณี
วิทยาของทวีปเอเชียจากหนังสือเรียน 
        2)   กลุมที่ 3 , 4  ศึกษาโครงสรางทางธรณี
วิทยาของทวีปเออเชียจากอินเทอรเน็ต 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

2. นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาคนควาหนา        
ช้ันเรียน ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอ 

3. นักเรียนกลุมที่ 3 , 4 ศึกษาโครงสรางทางธรณี
วิทยาของทวีปเอเชียจากหนังสือ 
       - นักเรียนกลุมที่   1, 2 ศึกษาโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาของทวีปเอเชียจากอินเตอรเน็ต 
        - นักเรียนทั้งสองกลุมนําขอมูลมาเปรียบ
เทียบกันวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร       
วิธีไหนไดขอมูลที่ชัดเจน  สะดวก 

ทักษะการเปรียบเทียบ 

4. นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง โครงสรางทาง
ธรณีวิทยาของทวีปเอเชีย 

 

5.3  ขั้นสรุป 
         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของทวีปเอเชีย โดย

การสนทนาซักถาม 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 

        1)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
         2)   แผนที่ทวีปเอเชีย 
         3)  แบบฝกทักษะเรื่อง โครงสรางทางธรณีวิทยา 
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 6.2  แหลงเรียนรู 
       1)  หองสมุดโรงเรียน 

        2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -    ศึกษาลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของโรงเรียน  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
       -    สังเกต  สอบถามเพื่อนนักเรียน  ครู นักการ แมคา เพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -   ศึกษาลักษณะทางโครงสรางทางธรณีวิทยา ของโรงเรียน    
 3.   ขั้นสรุป 
        -   รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
        -    นํารายงานจัดปายนิเทศและเสนอฝายบริหารโรงเรียน 

7.2   กิจกรรมบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะโดยกําหนด
ภาระงาน “วาดแผนที่แสดงโครงสรางทางธรณีวิทยาของโรงเรียน ” 

 
ภาระงาน  “วาดแผนที่แสดงโครงสรางทางธรณีวิทยาของโรงเรียน   ” 

การบูรณาการ  ศ  1.1 
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจโครงสรางทางธรณีวิทยา 
ผลงานที่ตองการ  วาดแผนที่แสดงโครงสรางทางธรณีวิทยาของโรงเรียน 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาเรื่อง  โครงสรางทางธรณีวิทยาของโรงเรียน 
 2 . วาดแผนที่แสดงโครงสรางทางธรณีวิทยาของโรงเรียน 
เกณฑการประเมิน 
 1.    สวยงาม  ถูกตอง 
 
 

 
 



 44

8. บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 
 

                                                                     
 
 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
  

ลงชื่อ ............................................. 
                                    ตําแหนง ........................................ 
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แบบฝกทักษะ  เร่ือง โครงสรางทางธรณีวิทยา 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนวาดภาพ / หารูปภาพแผนที่แสดงลักษณะทางโครงสรางของทวีปเอเชียพรอม
อธิบายประกอบ 

 
เฉลยอยูในดุลยพินิจของครู 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 / 3 เร่ือง ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย     

เวลา  7  ชั่วโมง 
 1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู  
                      รูและเขาใจเรื่องภัยธรรมชาติและรวมกันแกปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร- 
 ธรรมชาติอยางถูกตอง 
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 
         1)  อธิบายสาเหตุของการเกิดปญหาภัยธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได 
         2)  เสนอแนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติได 
  2.  สาระสําคัญ 
 2.1   สาระการเรยีนรู 
         1)   ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
         2)   ความรวมมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 2.2   ทักษะ / กระบวนการ 
          1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 

         -   การศึกษา  การปฏิบัติ 
                       2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
                             -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 
  2.3   ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต    ทักษะการคิดรวบรวมขอมูล  ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะ
การคิดเชื่อมโยง     
3.  ผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         -   ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลียและ โอเชียเนีย 
          -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ความรวมมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ    
  3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         1)   การทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีป          
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
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          2)   การอภิปรายจากประเด็นคําถาม 
           3)   การตอบคําถามเรื่อง  ความรวมมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.3   คุณลักษณะพึงประสงค 
          -   ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การมีสวนรวมจากกระบวนการ 
กลุม 
 3.4   ความรูความเขาใจ 
         1)   ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  จากการตอบคําถาม 
         2)   ความรูความเขาใจของนักเรียนจากการทํางานกลุมเรื่อง   ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
4. แนวทางการวัดผลประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 
    -  ผลงานกลุมจากการศึกษาเรื่อง   ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตร-
เลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง 
   ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมจากการศึกษาเรื่อง  ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง   
 2)   สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นเรื่อง  ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง   
 ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 
 1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง  จากการตอบคําถาม  
 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียอยางถูกตอง  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)   แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
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 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น 
          3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการ    
นําเสนอ   การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม  การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง 
5.  กระบวนการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)   นักเรียนดูวีซีดี  สึนามิ 
         2)   สนทนาซักถามนักเรียนถึงความรูสึก และมีโอกาสเกิดซ้ําอีกหรือไม เพราะเหตุใด  
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  นักเรียนดูรูปภาพตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
        1)   รูปภาพตอตนไม  ภูเขาหัวโลน 
        2)   รูปภาพน้ําทวม  
        3)   รูปภาพดินถลม 
คําถาม  
         -  ภาพเหลานี้เกิดจากสาเหตุใด 
         -  ภาพเหลานี้รวมเรียกวาอะไร 

- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการคิดเชื่อมโยง 

2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ความหมาย   
   ประเภทของภัยธรรมชาติ 

ทักษะการสรุปขอมูล 

3.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
       1)  กลุมที่ 1- 2 ศึกษาปญหาภัยธรรมชาติที่
เกิดในประเทศไทย แนวทางการแกไข 
       2)   กลุมที่  3 - 4 ศึกษาปญหาภัยธรรมชาติที่
เกิดในทวีปเอเชีย  แนวทางการแกไข 
       3)   กลุมที่ 5-6 ศึกษาปญหาภัยธรรมชาติที่
เกิดในออสเตรเลีย แนวทางการแกไข 
       4)   กลุมที่  7-8  ศึกษาปญหาภัยธรรมชาติที่
เกิดในโอเชียเนีย   แนวทางการแกไข 
     โดยวิธีการศึกษา 
       -  ใชวิธีการทําโครงงาน   
วิธีการนําเสนอ  จัดกิจกรรมนําเสนอโครงงาน
ใตอาคารเรียน 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
4.  ครูและนักเรียนรวนซักถามขณะกลุมนํา
เสนอโครงงานและรวมกันสรุปขอมูล 

 

5. ครูใหทุกกลุมนําปญหามาเปรียบเทียบสาเหตุ
การเกิดปญหาวามีสาเหตุเหมือนกันหรือตางกัน
อยางไร แสดงเหตุผลประกอบการอธิบาย 

ทักษะการคิดเปรียบเทียบ 

6.  นักเรียนทุกกลุมสรุปความรวมมือในการ    
แกไขปญหาจากรายงานที่ทุกกลุมนําเสนอ 

 

5.3   ขั้นสรุป 
        1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ภัยธรรมชาติ โดยการสนทนาซักถาม และใช 

โครงงาน เปนเอกสารประกอบการสนทนา 
         2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 

        1)  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
         2)   แบบทดสอบหลังและหลังเรียน 
 6.2   แหลงเรียนรู 
          1)   หองสมุดโรงเรียน 
         2)   หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         -   ทําไมโรงเรียนจึงเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
        -   สังเกต  สอบถามเพื่อนนักเรียน  ครู นักการ แมคา เพื่อรวบรวมขอมูล 
 2.   ขั้นวิเคราะห 
       -   ทําไมจึงเกิดปญหาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
 3.   ขั้นสรุป 
        -    รวบรวมขอมูลเปนรูปเลมนําเสนอและเปลี่ยนกันในชั้นเรียน 
 4.   ขั้นประยุกตใช 
        -    นํารายงานจัดปายนิเทศและเสนอฝายบริหารโรงเรียน 
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7.2    กิจกรรมบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดย
กําหนดภาระงาน “ศึกษาความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน ” 

 
ภาระงาน  “ศึกษาความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน” 

การบูรณาการ  ว  2.1 
ผลการเรียนรู  รูและเขาใจ ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน 
ผลงานที่ตองการ  เร่ืองความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต  1 ประเภท 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.   ศึกษาเรื่องความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน 
 2.   เลือกสิ่งมีชีวิตที่ตองการศึกษา 1 ประเภท              
 3.  ศึกษาความสัมพันธและสรุปเปนรายงาน 
เกณฑการประเมิน 
 1.   อธิบายความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตที่ศึกษาไดชัดเจนถูกตองตามกระบวน
การวิทยาศาสตร 
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8.  บันทึกหลังสอน   
บันทึกหลังสอน 

(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 
ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 

1.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   
    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 
 

                                                                     
 
 
 
 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................  
  

ลงชื่อ ............................................. 
                                     ตําแหนง ........................................ 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
ช่ือกลุม ........................................................ เรื่อง ................................................ช้ัน ......... 

ความรวมมือ การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอื่น 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 
 
ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
เร่ือง .............................................................. 

ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 
สมาชิกในกลุม 

1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

ผูประเมิน ........................................... 
                      .........../............/........... 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
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3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 
ใหเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติไดตราขึ้นเมื่อใด   
 ก.  พ.ศ. 2535 
 ข.  พ.ศ. 2536 
 ค. พ.ศ. 2537 
 ง.  พ.ศ. 2538 
2.  วิธีการรักษาหนาดินทําอยางไร   
 ก.  ตัดตนไมใหญทิ้งเพื่อดินไดรับออกซิเจนเพียงพอ 
 ข.  ปลูกพืชคลุมดิน 
 ค.  ถางพื้นที่ใหโลงเพื่อรับปุยไดเต็มที่ 
 ง.  พรวนดินใสปุยอยูเสมอ 
3.  ผูที่ทําลายสิ่งแวดลอมไดมากที่สุดคือใคร   
 ก.  สมพรตัดไมทําลายปาตนน้ํา 
 ข.  สมศรีทิ้งขยะลงแมน้ําลําคลอง 
 ค.  สมรักจับปลาในฤดูวางไข 
 ง.  สมใจปลูกพืชใชปุยเคมี 
4.  กีเซอรสามารถนําไปทําส่ิงใด   
 ก.  ผลิตกระแสไฟฟา  
 ข.  เล้ียงปลา 
 ค.  อาบน้ําแร 
 ง.  อุตสาหกรรมอาหาร 
5.   สัตวพื้นเมืองของออสเตรเลียคือขอใด   
 ก.  จิงโจ 
 ข.  มาลาย 
 ค.  มาน้ํา 
 ง.  หมีดํา 
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6.  วิธีการที่จะทําใหคนรักษาสิ่งแวดลอมควรใชวิธีการใด   
 ก.  สรางจิตสํานึก 
 ข.  ใหความรู 
 ค.  ใชกฎหมายบังคับ 
 ง.  สรางกติกาภายในสังคม 
7.  ผลที่เกิดจากการเผาขยะที่เปนสารเคมีคืออะไร   
 ก.  ปรากฏการณเรือนกระจก 
 ข.  กล่ินเหม็น 
 ค.  เกิดกาซอันตราย 
 ง.  ทําใหมนุษยและสัตวตาย 
8.  ขอใดคือขอดีของแผนปฏิบัติการ 21   
 ก.  หลายประเทศรวมมือกัน 
 ข.  เพื่อความอยูดีกินดี 
 ค.  การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ  
 ก.  ประชากรเพิ่ม 
 ข.  ความเจริญทางดานเทคโนโลยี 
 ค.  ความเห็นแกตัวของมนุษย 
 ง.  อยูเฉย ๆ ไมสรางปญหา 
10.  CITES มีความสําคัญอยางไร   
 ก.  อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษสัตวปาและพันธพืชที่ใกลสูญพันธ 
 ข.  อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (CDB) 
 ค.  อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา (อนุสัญญาแรมซา  
 ง.  อนุสัญญาวาดวยความรวมมือปกปองการทําลายชั้นโอโซน (อนุสัญญาเวียนนา) 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 

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

10.  ก 
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การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 2 
( Self  Reflection ) 

1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองที่วิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
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4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   
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คําถามทายหนวย 

1.  ท่ีตั้ง ขนาด อาณาเขตของประเทศไทยมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของประชากรอยางไร   
ตอบ  ที่ตั้งที่เหมาะสม อุดมสมบูรณทําใหประชากรอยูอาศัยหนาแนน ประกอบอาชีพได 
2.  พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชียมีหลากหลายชนิด นักเรียนคิดวาพืชพรรณธรรมชาติใดมี  
คุณคาทางเศรษฐกิจ    
ตอบ  ทุกชนิด หากรูจักเลือกใชใหถูกตองการการผลิตและการบริโภค 
3.  ดินบริเวณใดของทวีปเอเชียท่ีถือเปนอูขาวอูน้ําของทวีป   
ตอบ  รอบ ๆ บริเวณแมน้ํา 
4.  ใหสรุปสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมองทวีปเอเชีย   
ตอบ  1)  การเพิ่มจํานวนประชากร 
         2)  ความเจริญทางเทคโนโลยี 
         3)  ความเห็นแกตัวของมนุษย 
5.  บริเวณเขตหินเกาของออสเตรเลียบริเวณใดที่ถือเปนของหินเกาแกท่ีสุดในโลก และประกอบดวย
หินใดบาง   
ตอบ ภาคตะวันตกของออสเตรเลีย  หินแกรนิต  ชีตส  ชนวน 
6.  ประเทศนิวซีแลนดประกอบดวยหมูเกาะอะไรบาง และมีลักษณะภูมิประเทศเปนอยางไร อธิบาย
มาพอสังเขป   
ตอบ  ประกอบดวยหมูเกาะ 
 1)  เกาะเหนือ เกาะใต 
 2)  เกาะสจวตหรือราคิวรา 
 3)   เกาะซาแทม 
 4)  หมูเกาะ 3 กลุมในมหาสมุทรแปซิฟก 
ลักษณะภูมิประเทศ  แบงเปน 2 เขต  
 1)  เกาะเหนือ  ประกอบดวยภูเขาสูงเปนสวนใหญ 
 2)  เกาะใต  เปนเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวเกาะ 
7.  เหตุใดจึงตองมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม   
ตอบ  เพราะทําใหมีส่ิงแวดลอมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติใชตลอดไป 
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8.  นักเรียนมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางไรบางจงอธิบายมา
พอเขาใจ   
ตอบ 1)  แกไขแนวคิดและจิตสํานึกของคน 
         2)   การใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
         3)   การใชกฎหมาย 
         4)   การใชส่ือมวลชนเปนสื่อกลาง 
         5)  การจัดตั้งกลุม  ชมรม และสมาคม 
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