
 1 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

คู่มอืการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2   

ชุดที ่7  โครงสร้างโลก 

 

 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นเอกสารช้ีแจงลกัษณะของ

รูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  รวมทั้ งข้อเสนอแนะในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมี

ส่วนประกอบดงัน้ี 

1. องค์ประกอบของเนือ้หา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 7 โครงสร้างโลก ตรงตามเน้ือหาใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รหสัวิชา ว 22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

2. เอกสารชุดนีป้ระกอบด้วย 

2.1 คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.2 คาํช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.3 ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.4 บทบาทของครู 

2.5 บทบาทของนกัเรียน 

2.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. ส่ิงทีค่รูจะต้องเตรียม 

ครูจะตอ้งเตรียมส่ือการเรียนรู้ให้ครบตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ดงัน้ี 

3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 

3.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3.3 แบบสรุปการเรียน 

3.4 แบบทดสอบหลงัเรียน 
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4. การจดัช้ันเรียน 

 การจดัชั้นเรียน การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในขณะจดักิจกรรม      

จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จะมีก่ีกลุ่มข้ึนอยู่กบัจาํนวนนักเรียนแต่ละห้อง 

และเม่ือทาํกิจกรรมกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแลว้ แต่ละกลุ่มจะแยกนัง่เด่ียวเพื่อทาํการวดัผลการ

เรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียน 

5. การประเมนิผลการเรียนรู้ 

5.1 ประเมินผลดา้นความรู้ ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ จากแบบทดสอบ 

5.1.1 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

5.1.2 ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 

5.2 ประเมินดา้นทกัษะ/ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

5.2.1 ประเมินตามสภาพจริงจากการทาํแบบฝึกหดั 
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คาํช้ีแจงในการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

 

ก่อนนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใชค้วรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ศึกษาคู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และปฏิบติัตามขั้นตอนใน

การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหถ้กูตอ้งตามลาํดบั 

2. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้โดยละเอียด และปฏิบติักิจกรรมตาม 

แผนการจดัการเรียนรู้ใหค้รบทุกขั้นตอน 

3. ศึกษาเน้ือหา วิธีการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผลของชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยละเอียด 

4. ควรเตรียมส่ือ วสัดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านได ้
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ขั้นตอนการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 
 

 ครูผูใ้ชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะไดศึ้กษาขั้นตอนในการใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ใหเ้ขา้ใจ ดงัน้ี 

1. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 10 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ  

4 ตวัเลือก ใชเ้วลา 10 นาที 

2. ครูอธิบายวิธีการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. ครูช้ีแจงบทบาทของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเองในการ

ดาํเนินกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเก่ียวกบัวิธีหรือขั้นตอน หรือบทบาทของ

นกัเรียน ตลอดจนขอ้สงสยัอ่ืน ๆ 

5. ครูดําเนิ น การจัดกิจกรรมตาม ท่ี กําห น ดไว้ใน แผน การจัดการเรียน รู้  

เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาท่ีกาํลงัเรียน 

6. ครูดําเนิ น การจัดกิจกรรมตาม ท่ี กําห น ดไว้ใน แผน การจัดการเรียน รู้ 

โดยคาํนึงถึงความสามารถในการรับรู้ของนกัเรียน และเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ให้นกัเรียน

ไดป้ฏิบติัตามกิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้ลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ควรปฏิบติั ดงัน้ี 

6.1 อธิบายเร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การอธิบาย  

การซกัถาม การใหเ้ดก็แสดงความคิดเห็น การสาธิตประกอบการทดลอง เป็นตน้ 

7. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนมา โดยให้นักเรียนอภิปรายและครู

คอยช้ีแนะ 

8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ  

4 ตวัเลือก ใชเ้วลา 10 นาที 
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บทบาทของครู 

 

 ส่ิงท่ีครูควรปฏิบติัก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขณะใชชุ้ดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีดงัน้ี 

1. ครูควรศึกษาและทาํความเขา้ใจวิธีการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม การใชส่ื้อและอุปกรณ์ รวมทั้งวิธีวดัและประเมินผลของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหช้ดัเจน 

2. ครูควรคน้ควา้และอ่านเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม จากหนังสือเรียน คู่มือครู 

และหนงัสือเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อให้มี

ความรู้ความแม่นยาํในเน้ือหาใหม้ากยิง่ข้ึน 

3. ครูควรเตรียมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ล่วงหน้า และเตรียมสถานท่ี

ตลอดจนส่ือต่าง ๆ ใหพ้ร้อมก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4. ครูควรเตรียมส่ือต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนและ

ไม่อาจบรรจุลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได ้

5. ครูควรตรวจวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้

เรียบร้อย ทั้งก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคร้ัง 

6. การจดัชั้นเรียน จดันักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละเก่ง ปานกลาง 

อ่อน ตามความเหมาะสม เพื่อฝึกทกัษะการทาํงานกลุ่ม (ทกัษะกระบวนการ) ร่วมกบัผูอ่ื้น 

7. ครูควรช้ีแจงบทบาทของนักเรียน เวลาท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรมแต่ละ

กิจกรรมหรือแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนทราบ 

8. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 

9. ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน 

ก่อนเร่ิมเรียนในแต่ละชุด 

10. แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้นกัเรียนศึกษาและแนะนาํวิธีใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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11. ดาํเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

12. ในขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูควรให้การดูแลอย่างทั่วถึง และให้

คาํแนะนาํกรณีท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจในกิจกรรมต่าง ๆ และตอ้งพยายามกระตุน้ให้นกัเรียน

ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองมากท่ีสุด 

13. หากมีนกัเรียนคนใดเรียนไม่ทนั ครูควรให้คาํแนะนาํหรืออาจมอบหมายงาน

หรือเอกสารใหศึ้กษาเพิ่มเติมในเวลาวา่ง 

14. ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หลงัจากท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เสร็จเรียบร้อยในแต่ละชุด 

15. เม่ือนักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ครูควรตรวจคาํตอบแลว้แจง้คะแนน 

ให้นักเรียนทราบทันที และเม่ือเรียนจบเน้ือหาให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน  

ครูตรวจคาํตอบ แลว้แจง้คะแนนให้นกัเรียนทราบ เพื่อดูความกา้วหน้าของตนเอง หากมี

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ครูควรให้นักเรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดท่ีไม่

ผา่นเกณฑไ์ปศึกษาเองเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 

16. ครูควรสรุปผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สภาพปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะหลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่ละคร้ัง เพื่อนาํไปปรับปรุง

ในการใชค้ร้ังต่อไป 
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บทบาทของนักเรียน 

 

 ส่ิงท่ีนักเรียนควรปฏิบติัก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขณะใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีดงัน้ี 

1. อ่านคู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และบทบาทของนักเรียน

ใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. นกัเรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คนละ 1 ชุดท่ีครูผูส้อน 

3. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 10 ขอ้ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อประเมิน

ความรู้เดิมของนกัเรียน 

4. นกัเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นบตัร

คาํสัง่ 

5. ทาํแบบทดสอบหลังเรียน จาํนวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อทราบ

ความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียนหลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยในแต่ละชุด 

6. บอกคะแนนท่ีทาํไดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรียนทุกชุดให้ครูทราบเพื่อบนัทึก 

ลงในแบบบันทึกผลการประเมินด้านความรู้ จากการทาํกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อหาคะแนนสรุป 

7. หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้นักเรียนเก็บวสัดุอุปกรณ์ประกอบ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหเ้รียบร้อย 

8. ในการทํากิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกชุด ขอให้

นกัเรียนทาํดว้ยความตั้งใจ ให้ความร่วมมือ และมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองใหม้ากท่ีสุด โดย

ไม่ดูเฉลย ก่อนทาํกิจกรรมและแบบทดสอบ 

9. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทนัหรือเรียนยงัไม่เข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชุดที ่ 7  โครงสร้างโลก 

 

สาระที ่6  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 

และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
 

ตวัช้ีวดั 

        ว 6.1 ม.2/10 สืบคน้ สร้างแบบจาํลอง และอธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบ

ของโลก 

 - โครงสร้างของโลก ประกอบดว้ย ชั้นเปลือกโลก ชั้นเน้ือโลก และชั้นแก่นโลก 

โครงสร้างแต่ละชั้น จะมีลกัษณะและส่วนประกอบแตกต่างกนั 

 

 มาตรฐานการเรียนรู้                                                                                           

           มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการ 

สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่ 

มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น

ช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์กนั 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

ตวัช้ีวดั  

1. ว 8.1 ม.1-3/1  ตั้งคาํถามท่ีกาํหนดประเด็นหรือตวัแปรท่ีสําคญัในการสํารวจ

ตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้

2.  ว 8.1 ม.1-3/2   สร้างสมมุติฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละวางแผนการสาํรวจ

ตรวจสอบหลาย ๆ วิธี   

3.  ว 8.1 ม.1-3/3   เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้ งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพท่ีไดผ้ลเท่ียงตรงและปลอดภยั โดยใชว้สัดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

4.  ว 8.1 ม.1-3/4  รวบรวมขอ้มูล จดักระทาํขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5.  ว 8.1 ม.1-3/5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษ์พยานกบั

ขอ้สรุป ทั้งท่ีสนับสนุนหรือขดัแยง้กบัสมมุติฐานและความผิดปกติของขอ้มูลจากการ

สาํรวจตรวจสอบ 

6.  ว 8.1 ม.1-3/6   สร้างแบบจาํลอง หรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของ 

การสาํรวจตรวจสอบ 

7. ว 8.1 ม.1-3/7  สร้างคาํถามท่ีนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  

และนําความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ  

และผลของโครงงานหรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

8.  ว 8.1 ม.1-3/8  บนัทึกและอธิบายผลการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ คน้ควา้

เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลง

ความรู้ท่ีคน้พบเม่ือมีขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโตแ้ยง้จากเดิม 

9.  ว 8.1 ม.1-3/9  จดัแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด

กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชุดที ่ 7  โครงสร้างโลก 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายส่วนประกอบโครงสร้างภายในโลกและองคป์ระกอบท่ีสาํคญัได้

ถกูตอ้ง 

2. สร้างแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 

3. อธิบายการเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกได ้

4. ทดลองและสืบคน้การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกได ้

5. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น 

6. มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

ส่วนประกอบในชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชุดที ่ 7  โครงสร้างโลก 

 

 

1. บตัรคาํสัง่ 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน 

3. กระดาษคาํตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. บตัรเน้ือหาท่ี 7.1 เร่ือง โครงสร้างของโลก 

5. บตัรกิจกรรมท่ี 7.1  เร่ือง ส่วนประกอบและองคป์ระกอบ 

ท่ีสาํคญัของโครงสร้างภายในโลก 

6. บตัรกิจกรรมท่ี 7.2  เร่ือง แบบจาํลองโครงสร้างของโลก 

7. บตัรเน้ือหาท่ี 7.2 เร่ือง แผน่เปลือกโลก 

8. บตัรกิจกรรมท่ี 7.3  เร่ือง การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลก 

9. บตัรกิจกรรมท่ี 7.4  เร่ือง การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก 

10. แบบทดสอบหลงัเรียน 

11. กระดาษคาํตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

12. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

13. บตัรเฉลยกิจกรรมท่ี 7.1 ส่วนประกอบและองคป์ระกอบ 

ท่ีสาํคญัของโครงสร้างภายในโลก 

14. บตัรเฉลยกิจกรรมท่ี 7.2 เร่ือง แบบจาํลองโครงสร้างของโลก 

15. เฉลยบตัรกิจกรรมท่ี 7.3 เร่ือง การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลก 

16. เฉลยบตัรกิจกรรมท่ี 7.4 เร่ือง การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก  

17. เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรคาํส่ัง 

 

 

คาํช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัตติามขั้นตอนต่อไปนี ้

1. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ศึกษาบตัรเน้ือหาท่ี 7.1 เร่ือง โครงสร้างของโลก ดว้ยความตั้งใจ 

3. ทาํบตัรกิจกรรมท่ี 7.1  เร่ือง ส่วนประกอบและองคป์ระกอบ 

ท่ีสาํคญัของโครงสร้างภายในโลก 

4. ทาํบตัรกิจกรรมท่ี 7.2  เร่ือง แบบจาํลองโครงสร้างของโลก 

5. ศึกษาบตัรเน้ือหาท่ี 7.2 เร่ือง แผน่เปลือกโลก ดว้ยความตั้งใจ 

6. ทาํบตัรกิจกรรมท่ี 7.3 เร่ือง การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลก 

7. ทาํบตัรกิจกรรมท่ี 7.4  เร่ือง การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก 

8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

เวลาท่ีใช ้ 3  ชัว่โมง 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2   ชุดที ่ 7  โครงสร้างโลก  จํานวน  10  ข้อ  เวลา  10  นาท ี
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนเลอืกคาํตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว แล้วทาํเคร่ืองหมายกากบาท 

() ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

 

1. ขอ้ใดเรียงลาํดบัความหนาของชั้นต่าง ๆ ของโลกจากนอ้ยไปหามากไดถ้กูตอ้ง 

ก. แก่นโลก  เน้ือโลก   เปลือกโลก 

ข. เปลือกโลก    เน้ือโลก   แก่นโลก 

ค. แก่นโลก    เปลือกโลก    เน้ือโลก 

ง. เปลือกโลก    แก่นโลก   เน้ือโลก 

 

2. ชั้นใดของโลกท่ีมีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูม่ากท่ีสุด 

ก. ชั้นแก่นโลก 

ข. ชั้นหินไซอลั 

ค. ชั้นเน้ือโลก 

ง. ชั้นเปลือกโลก 

 

3. ลกัษณะทางกายภาพของโลกชั้นใดท่ีมีความแตกต่างกนัมากท่ีสุด 

ก. เปลือกโลก 

ข. เปลือกโลก 

ค. แก่นโลกชั้นใน 

ง. แก่นโลกชั้นนอก 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

4. ขอ้ใดกล่าวถึงลกัษณะของเปลือกโลกชั้นบนไดถ้กูตอ้งท่ีสุด 

ก. ส่วนท่ีเป็นทวีปและมหาสมุทร 

ข. ส่วนท่ีเป็นทวีปและหินทุกชนิด 

ค. ประกอบดว้ยหินซิลิกามากท่ีสุด 

ง. ส่วนท่ีเป็นทวีปและส่วนใหญ่เป็นหินท่ีเรียกวา่ ไซอลั 

 

5. ขอ้ใดถกูตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัแก่นโลก 

ก. แก่นโลกชั้นนอกหนากวา่แก่นโลกชั้นใน 

ข. แก่นโลกชั้นนอกมีอณุหภูมิสูงกวา่แก่นโลกชั้นใน 

ค. แก่นโลกชั้นนอกเป็นของแขง็ แก่นโลกชั้นในเป็นของเหลว 

ง. สารในแก่นโลกชั้นนอกมีความหนาแน่นกวา่สารในแก่นโลกชั้นใน 

 

6. ขอ้ใดเป็นสดัส่วนระหวา่งพื้นนํ้า : พื้นดิน ท่ีบริเวณผวินอกของเปลือกโลก 

ก. 51 : 49 

ข. 61 : 39 

ค. 71 : 29 

ง. 81 : 19 

 

7. ชั้นแก่นโลกมีธาตุอะไรเป็นองคป์ระกอบมากท่ีสุด 

ก. เหลก็ นิกเกิล 

ข. ซิลิคอน ดีบุก 

ค. สงักะสี  อะลมิูเนียม 

ง. แคลเซียม  โพแทสเซียม 
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8. ในแต่ละชั้นของเปลือกโลกมีความหนาแน่นต่างกนัอยา่งไร 

ก. เท่ากนัทุกชั้น 

ข. ชั้นนอกมากกวา่ชั้นใน 

ค. ชั้นในมากกวา่ชั้นนอก 

ง. ไม่แน่นอน ขั้นอยูก่บัแหล่งกาํเนิดหิน 

 

9. ขอ้ใดเป็นส่วนประกอบของพื้นผวิโลกท่ีจดัวา่เป็นเปลือกโลกชั้นใน 

ก. พื้นโลก 

ข. มหาสมุทร 

ค. แหล่งภูเขาไฟ 

ง. แหล่งกาํเนิดนํ้าพรุ้อน 

 

10. หินหนืดประกอบดว้ยธาตุอะไรบา้ง 

ก. ธาตุเหลก็ ซิลิคอน และสงักะสี 

ข. ธาตุซิลิคอน อะลมิูเนียม และดีบุก 

ค. ธาตุเหลก็ ซิลิคอน และอะลมิูเนียม 

ง. ธาตุเหลก็ อะลมิูเนียม และแคลเซียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จแลว้ ตรวจคาํตอบกนัเลยครับ 
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กระดาษคาํตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชุดที ่ 7  โครงสร้างโลก 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

คะแนนเตม็ 10 

คะแนนทีไ่ด้  
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บตัรเนือ้หาที ่7.1 

เร่ือง โครงสร้างของโลก 

 

 โลกของเรามีอายุประมาณ 4-6 พนัล้านปี โดยช่วงเวลาน้ียงัไม่เกิดส่ิงมีชีวิต 

บนโลก มนุษยเ์ราเพิ่มเร่ิมถือกาํเนิดบนโลกเม่ือประมาณ 0.003 ลา้นปีมาน้ีเอง โลกของเรา

ก่อกาํเนิดจากการรวมตวัของอนุภาคจาํนวนมากภายใตแ้รงโน้มถ่วงมหาศาลจากอนุภาค

เลก็ ๆ เป็นมวลขนาดใหญ่ข้ึนและใหญ่ข้ึน จนกลายเป็นดาวเคราะห์ในท่ีสุด 

 จากการสังเกตส่ิงรอบตวัพบว่า ส่วนท่ีอยู่บนพื้นผิวโลกประกอบดว้ย ดิน นํ้ า 

และอากาศห่มหุ้มอยู ่จดัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ส่วนท่ีอยูใ่ตโ้ลก

ลึกลงไป ส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง ในรูปของดินหิน แร่ ถา้พิจารณาในระดบัลึกลงไปอีก 

พบวา่ โลกมีอุณหภูมิสูงมากจนถึงระดบัหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปลือกโลกท่ีเราอาศยัอยู่น้ี มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลง

บางอย่างไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยม์ากนกั เช่น นํ้ าฝนกดัเซาะหน้าดิน 

การขุดเจาะเพื่อนําดินมาถมท่ี เป็นต้น แต่การเปล่ียนแปลงบางอย่างจะส่งผลกระทบ 

รูปภาพท่ี 7.1    แสดงภาพโลก 

ท่ีมา : http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/earth2.htm 

(20 ตุลาคม 2556) 
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ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เช่น การเกิดแผน่ดินไหว การเกิดภูเขาไฟระเบิด 

และการเกิดอุทกภยัร้ายแรงต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

 ดงันั้ น การศึกษาถึงการเกิดการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกนั้น จะทาํให้เรา

ทราบถึงสาเหตุของกระบวนการเกิดการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก เพื่อจะได้หาวิธี

ป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อการดาํรงชีวิตของมวลมนุษยต่์อไป 

 

 โครงสร้างภายในโลก 

 

 รูปร่างของโลกมีลกัษณะกลมเป็นคลา้ยผลส้มเขียวหวาน ส่วนบนและส่วนล่าง

ท่ีเป็นขั้ วโลกเหนือและขั้ วโลกใต้จะแบนเล็กน้อย มีเส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย 12,700 

กิโลเมตร 

 จากขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าว นกัวิทยาศาสตร์แบ่งโครงสร้างโลกตาม

ลกัษณะมวลสารเป็นชั้นใหญ่ 3 ชั้น คือ ชั้นเปลือกโลก เน้ือโลก และแก่นโลก ดงัภาพ 

 

 
 รูปภาพท่ี 7.2    แสดงโครงสร้างภายในโลก 

ท่ีมา : http://www.chaiyatos.com/geo_lesson1.htm  

(20 ตุลาคม 2556) 
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โครงสร้างภายในของโลก แบ่งได้ 3 ช้ัน ได้แก่ 

 

1. ช้ันเปลอืกโลก (Crust)  เป็นชั้นนอกสุดของโลกท่ีมีความหนาประมาณ 60-70 

กิโลเมตร ซ่ึงถือว่าเป็นชั้นท่ีบางท่ีสุด เม่ือเปรียบกบัชั้นอ่ืน ๆ เสมือนเปลือกไข่ไก่หรือ

เปลือกหัวหอม เปลือกโลกประกอบไปดว้ยแผน่ดินและแผน่นํ้ า ซ่ึงเปลือกโลกส่วนท่ีบาง

ท่ีสุดคือ ส่วนท่ีอยู่ใตม้หาสมุทร ส่วนเปลือกโลกท่ีหนาท่ีสุดคือ เปลือกโลกส่วนท่ีรองรับ

ทวีปท่ีมีเทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดอยูด่ว้ย นอกจากน้ีเปลือกโลกยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ 

 1.1  เปลือกโลกช้ันนอก หมายถึง ส่วนท่ีเป็นแผ่นดินทั้งหมด ประกอบดว้ย

ธาตุซิลิคอน ร้อยละ 65,275 และอะลูมิเนียมร้อยละ 25,235 เป็นส่วนใหญ่ มีสีจาง เรียก 

หินชั้นน้ีวา่ หินไซอลั (Sial) ไดแ้ก่ หินแกรนิต ผวินอกสุดประกอบดว้ยดินและหินตะกอน 
 

 1.2 เปลือกโลกช้ันใน หมายถึง ส่วนของเปลือกโลกท่ีปกคลุมด้วยนํ้ า 

ประกอบดว้ย ธาตุซิลิคอนร้อยละ 40,250 และแมกนีเซียมร้อยละ 50,260 เป็นส่วนใหญ่  

มีสีเข้ม เรียกหินชั้ นน้ีว่า หินไซมา (Sima) ได้แก่ หินบะซอลต์ติดต่อกับชั้ นหินหนืด  

มีความลึกตั้งแต่ 5 กิโลเมตร ในส่วนท่ีอยูใ่ตม้หาสมุทรลงไปจนถึง 70 กิโลเมตร ในบริเวณ

ท่ีอยูใ่ตเ้ทือกเขาสูงใหญ่ 
 

 
 

 
 

รูปภาพท่ี 7.3    แสดงการแบ่งโครงสร้างโลก 

ท่ีมา : http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/187/index187.htm   

(20 ตุลาคม 2556) 
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2. ช้ันเนื้อโลกหรือช้ันแมนเทิล (Mantle)    จะอยู่ถดัลงไปจากชั้นเปลือกโลก 

ส่วนมากเป็นของแข็ง มีความลึกประมาณ 2,900 กิโลเมตร นบัจากฐานล่างสุดของเปลือก

โลกจนถึงตอนบนของแก่นโลก เป็นหินหนืด ร้อนจดั ประกอบดว้ย ธาตุเหล็ก ซิลิคอน 

และอะลมิูเนียม แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ 

2.1 ช้ันเนื้อโลกส่วนบน เป็นหินท่ีเยน็ตวัแลว้ บางส่วนมีรอยแตก เน่ืองจาก

ความเปราะชั้นเน้ือโลก ส่วนบนกบัชั้นเปลือกโลกรวมกนัเรียกว่า ธรณีภาค (Lithosphere) 

ซ่ึงมีรากศพัท์มาจากภาษากรีก ท่ีแปลว่า ชั้นหิน ชั้นธรณีภาคมีความหนาประมาณ 100 

กิโลเมตร นบัจากผวิโลกลงไป 

2.2 ช้ันฐานธรณีภาค (Asthenosphere) มีความลึก 1,002,350 กิโลเมตร  

เป็นชั้นท่ีมีแมกมา ซ่ึงเป็นหินหนืดหรือหินหลอมละลายร้อน หมุนวนอยู่ภายในโลก 

อยา่งชา้ ๆ 

2.3 ช้ันเนื้อโลกช้ันล่างสุด  อยู่ท่ีความลึก 35,022,900 กิโลเมตร เป็นชั้น 

ท่ีเป็นของแข็งร้อน แต่แน่นและหนืดกว่าตอนบน มีอุณหภูมิสูงประมาณ 225,024,500 

องศาเซลเซียส 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 7.4    แสดงการแบ่งโครงสร้างโลกจากการศึกษาส่วนประกอบทางกายภาพ และทางเคมี

ของหิน รวมทั้งสารต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายในโลก 

ท่ีมา : http://www.chaiyatos.com/geo_lesson1.htm   (20 ตุลาคม 2556) 
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3. ช้ันแก่นโลก (Core) 

  แก่นโลก (Core) มีองค์ประกอบเป็นธาตุเหล็กถึง 80% รวมถึงนิกเกิลและ

ธาตุท่ีมีนํ้ าหนักท่ีเบากว่าอ่ืน ๆ แต่ในขณะท่ีสสารท่ีมีความหนาแน่นสูงอ่ืน ๆ เช่น ตะกัว่

และยูเรเนียม มีอยู่น้อยเกินกว่าท่ีจะผสานรวมเข้ากบัธาตุท่ีเบากว่าได ้และทาํให้สสาร

เหล่านั้นคงท่ีอยูบ่นเปลือกโลก แก่นโลกแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ชั้นไดแ้ก่ 
 

3.1 แก่นโลกช้ันนอก (Outer core) มีความหนาจากผิวโลกประมาณ 2,900 – 

5,000 กิโลเมตร ประกอบดว้ยธาตุเหล็กและนิกเกิลในสภาพท่ีหลอมละลาย และมีความ

ร้อนสูง มีอุณหภูมิประมาณ 6,200 – 6,400 มีความถ่วงจาํเพาะ 12 และส่วนน้ีมีสถานะเป็น

ของเหลว 
 

3.2 แก่นโลกช้ันใน  (Inner core) เป็นส่วนท่ีอยู่ใจกลางโลกพอดี มีรัศมี

ประมาณ 1,000 กิโลเมตร มีอุณหภูมิประมาณ 4,300 – 6,200 และมีความกดดนัมหาศาล 

ทาํให้ส่วนน้ีจึงมีสถานะเป็นของแข็ง ประกอบดว้ยธาตุเหล็กและนิกเกิลท่ีอยู่ในสภาพท่ี

เป็นของแขง็ มีความถ่วงจาํเพาะ 17 

 ชั้ นต่าง ๆ ของโลกมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน ทั้ งด้านกายภาพและ

ส่วนประกอบทางเคมี โครงสร้างและส่วนประกอบภายในของโลกจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํ

ใหเ้กิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา คือ แผน่ดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

 

เกร็ดวิทย์น่ารู้ 

 

 การเกิดภูเขาไฟระเบิด มีสาเหตุมาจากภายในชั้นแมนเทิลและแก่นโลก 

มีหินหนืดท่ีหลอมละลายอยู่ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงมาก จึงดันผ่าน 

รอยแตกของเปลือกโลกพุง่ข้ึนมา 

 การเกิดนํ้าพุร้อน เกิดจากนํ้ าผิวดินซึมลงไปใตดิ้น และซึมลึกลงไปจนถึง 

ชั้นหินหนืดและไดรั้บความร้อนจากหินหนืด เกิดการดนัข้ึนมาเป็นนํ้าพรุ้อน 
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 พืน้ผวิโลก 

 

 โลกของเราประกอบดว้ย  4  ระบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1. ธรณีภาค  (Lithosphere) ประกอบด้วย ส่วนของพื้นโลกและผิวโลกท่ีมี

ลกัษณะเป็นของแขง็ท่ีเรียกวา่ เปลือกโลก (Crust) ห่อหุม้โลกโดยรอบ ท่ีอยูใ่ตท้ะเล 

2. อุทกภาค (Hydrosphere) ประกอบดว้ย ห้วย หนอง คลอง บึง ลาํธาร ทะเล 

มหาสมุทร รวมทั้งนํ้ าใตดิ้นและนํ้าแขง็ท่ีขั้วโลกดว้ย 

3. บรรยากาศ (Atmosphere) ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นแก๊สห่อหุ้มโลกโดยรอบ 

ประกอบดว้ย แก๊สไนโตรเจน 78% ออกซิเจน 21% คาร์บอนไดออกไซด ์0.03% ท่ีเหลือ

เป็นแก๊สฮีเลียม มีเทน และไนโตรเจน บรรยากาศช่วยป้องกนัรังสีท่ีเป็นอนัตรายจากดวง

อาทิตย ์

4. ชีวภาค (Biosphere) คือ ส่วนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตทุกชนิดประกอบดว้ย พืช สัตว ์

และจุลินทรีย ์

 
 

 

 

รูปภาพท่ี 7.5    แสดงความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ ของโลก 

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

(20 ตุลาคม 2556) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรกจิกรรมที ่7.1 

 

 

จุดประสงค์ อธิบายส่วนประกอบโครงสร้างภายในโลกและองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 

ไดถ้กูตอ้ง 
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในโลก และองค์ประกอบ 

สําคญัให้ถูกต้อง   (12  คะแนน) 

 

 

 
 

 

A  ช้ัน           

ความหนา          

สารองค์ประกอบ        

           

            

 
(3 คะแนน) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 

B  ช้ัน           

ความหนา          

สารองค์ประกอบ        

           

            

 

 

 

C  ช้ัน           

ความหนา          

สารองค์ประกอบ        

           

            

 

 

 

D  ช้ัน           

ความหนา          

สารองค์ประกอบ        

           

            

 

 

 

(3 คะแนน) 

(3 คะแนน) 

(3 คะแนน) 



 25 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรกจิกรรมที ่7.2 

 
 

จุดประสงค์ สร้างแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างแบบจาํลองโครงสร้างของโลก ( 10  คะแนน) 

 

วสัดุอุปกรณ์ 

1. ดินนํ้ามนัสีเขียว หรือสีฟ้า 

2. ดินนํ้ามนัสีส้ม 

3. ดินนํ้ามนัสีแดง 

4. ดินนํ้ามนัสีเหลือง 

*ตอ้งเป็นดินนํ้ามนักอ้นใหญ่ 
 

 

วธีิการปฏิบัต ิ

1. ใหน้กัเรียนศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้างของโลกจากบตัรความรู้ท่ี 7.1  

2. แจกดินนํ้ามนัใหน้กัเรียนกลุ่มละ 4 กอ้น  4 สี  

3. ใหน้กัเรียนนาํดินนํ้ามนัทาํเป็นแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 

4. เม่ือเสร็จส้ินแลว้ใหน้าํเสนอผลการจดัทาํแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 

 

วาดภาพแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรเนือ้หาที ่7.2 

เร่ือง แผ่นเปลอืกโลก 

 

 เปลือกโลกมีลกัษณะเป็นแผน่หินแขง็ต่อกนัเหมือนภาพต่อ (Jigsaw) ขนาดใหญ่ 

ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 14 แผน่ แต่ละแผน่เรียกวา่ แผน่เปลือกโลก (Plate) 

 แผน่เปลือกโลกแต่ละแผ่นมีการเคล่ือนท่ีในทิศทางต่างกนั ผลจากการเคล่ือนท่ี

ทาํให้เกิดลกัษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก ทั้งบนพื้นดินและใตม้หาสมุทร 

เช่น เทือกเขา ภูเขา เนินเขา ท่ีราบสูง หุบเขา ภูเขาไฟ เป็นต้น นักธรณีวิทยาแบ่งแผ่น

เป ลือกโลกเป็ น  2 กลุ่มให ญ่  ๆ  คือ  แผ่น เป ลือกโลกท่ี อยู่ใต้มห าสมุท ร เรียกว่า  

แผ่นมหาสมุทร (Oceanic plate) และแผ่นเปลือกโลกท่ีรองรับทวีป เรียกว่า แผ่นทวีป 

(Continental plate)  

 

 
 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7.6    แสดงแผน่เปลือกโลกทั้ง 14 แผน่ เรียงต่อกนัลกัษณะเหมือนภาพต่อ 

ท่ีมา : http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=smartgear&topic=403 

(20 ตุลาคม 2556) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 ซ่ึงโลกในยคุปัจจุบนัประกอบดว้ย 7 ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย ทวีป

แอนตาร์กติก ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต ้ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย โดยมี

ทะเลและมหาสมุทรคัน่ระหว่างทวีป ยกเวน้ทวีปอเมริกาเหนือท่ีต่ออยูก่บัทวีปอเมริกาใต้

และทวีปยโุรปรวมกบัทวีปเอเชีย 

 นักวิทยาศาสตร์เช่ือกว่า พื้นแผ่นดินในอดีตมีลักษณะต่างจากพื้นแผ่นดิน 

ในปัจจุบนั โดยอลัเฟรด เวเกเนอร์ (Alfred Wegener) นกัอุตุนิยมวิทยาและนกัธรณีฟิสิกส์

ชาวเยอรมนั ไดเ้สนอทฤษฎีการเล่ือนไหลของทวีป (theory of continental drift) เม่ือ พ.ศ.

2455 ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า เม่ือประมาณ 200 ลา้นปีมาแลว้ ทวีปต่าง ๆ บนโลกเคยอยู่รวมกนั

เป็นทวีปใหญ่เพียงทวีปเดียว เรียกว่า พันเจีย (Pangea) และล้อมรอบด้วยมหาสมุทร

เดียวกนั เรียกว่า แพนทาลาสซา (Panthalassa) โดยอา้งหลกัฐานทางสภาพภูมิศาสตร์ของ

ทวีปต่าง ๆ ท่ีในปัจจุบนัสามารถต่อเป็นพื้นเดียวกนัไดอ้ย่างเหมาะสม และมีการคน้พบ

ซากสัตวแ์ละซากดึกดาํบรรพท่ี์เป็นเผา่พนัธ์ุเดียวกนัหรือเผา่พนัธ์ุใกลเ้คียงกนัในทวีปท่ีอยู่

ใกลเ้คียง 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7.7    แสดงโลกเม่ือประมาณ 200 ลา้นปีก่อน 

ท่ีมา : http://paralleldivergence.com/2007/03/02/the-inflation-of-earth/ 

(20 ตุลาคม 2556) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 ต่อมาเม่ือประมาณ 140 ลา้นปีท่ีผา่นมา ทวีปต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมแยกเป็นสองส่วน คือ 

ซีกทางเหนือ เรียกว่า ลอเรเซีย (Laurasia) ส่วนซีกทางใต้ เรียกว่า กอนด์วานาแลนด์ 

(Gondwanaland) และเม่ือ 60 ล้านปีท่ีผ่านมา ทวีปต่าง ๆ เคล่ือนท่ีแยกจากกันมากข้ึน 

จนดูคลา้ยกบัทวีปในปัจจุบนั แต่ต่างกนัตรงท่ีประเทศอินเดียยงัไม่เช่ือมต่อกบัทวีปเอเชีย 

และทวีปออสเตรเลียกบัทวีปแอนตาร์กติกเร่ิมแยกออกจากกนั 

 

 
 

 

 

 เวเกเนอร์ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีของทวีปไวว้่า ทวีปต่าง ๆ 

เคล่ือนท่ีจากกนัอย่างชา้ ๆ โดยใชเ้วลาหลายลา้นปีกว่าจะมีรูปร่างอย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั 

แต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในสมยัก่อนยงัไม่ยอมรับ จนเม่ือมีการประดิษฐ์เคร่ืองมือ 

เพื่อศึกษาและทําแผนท่ีพื้นมหาสมุทร พบว่ามีร่องลึก (trench) และสันเขากลางพื้น 

มหาสมทุรแอตแลนติก (mid-atlantic ridge) 

 นอกจากน้ีตามแนวสนัเขากลางมหาสมุทรพบรอยแยกของเปลือกโลกเป็นแนวยาว 

และตามรอยแยกเหล่านั้ นจะมีหินหลอมละลายปะทุออกมาเป็นระยะ ๆ ซ่ึงเม่ือได้รับ 

ความเยน็จะแข็งตวักลายเป็นเปลือกโลกใหม่ ๆ และจะดนัเปลือกโลกเก่าให้แผ่กระจาย

ออกดา้นขา้ง ผลกคื็อแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวีปจะเคล่ือนท่ีแยกจากกนั แต่การเคล่ือนท่ี

จะเกิดชา้มาก ในปัจจุบนัทวีปต่าง ๆ ยงัคงมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลาและในอนาคตขา้งหนา้

แผนท่ีโลกอาจจะตอ้งเปล่ียนไปจากท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ีกไ็ด ้

รูปภาพท่ี 7.8    แสดงโลกเม่ือประมาณ 60 ลา้นปีก่อน 

ท่ีมา : http://paralleldivergence.com/2007/03/02/the-inflation-of-earth/ 

(20 ตุลาคม 2556) 



 29 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรกจิกรรมที ่7.3 

 
 

จุดประสงค์ อธิบายการเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกได ้

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาภาพแผ่นเปลอืกโลก แล้วตอบคาํถามดงันี ้(10  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่เปลือกโลก 



 30 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

1. แผน่เปลือกโลกแบ่งเป็นแผน่ใหญ่ ๆ ไดก่ี้แผน่ อะไรบา้ง (6  คะแนน) 

            

           

            

           

           

            

 

2.  จากภาพแผน่เปลือกโลกใดบา้งท่ีมีขนาดเลก็  (1 คะแนน) 

            

 

3.  ประเทศไทยตั้งอยูบ่นแผน่เปลือกโลกใด  (1 คะแนน) 

            

 

4.   แผน่เปลือกโลกใดรองรับเฉพาะส่วนท่ีเป็นมหาสมุทรเท่านั้น  (1 คะแนน) 

            

 

5.   ถา้นาํภาพทวีปต่าง ๆ มาต่อกนั นกัเรียนคิดวา่รอยต่อของทวปีอะไรท่ีต่อกนัได ้

อยา่งพอดี  (1 คะแนน) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรกจิกรรมที ่7.4 

 
 

จุดประสงค์ ทดลองและสืบคน้การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกได ้
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนปฏิบัตกิจิกรรมตามคาํแนะนําแต่ละข้อ   (10  คะแนน) 

 

ปัญหา   (1 คะแนน) 

            
 

สมมตฐิาน (1 คะแนน) 

            
 

 

อุปกรณ์และสารเคม ี วธีิการทดลอง 

 ถาดอะลมิูเนียม 1 ใบ 

 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล ์1 ชุด 

 หลอดหยด 1 อนั 

 เศษกระดาษช้ินเลก็ๆ  

 ขนาด 0.5 cm×0.5 cm  2-3 ช้ิน 

 สีผสมอาหารชนิดนํ้า  

 นํ้า 

1. เติมนํ้าลงในถาดใหลึ้กประมาณ 2 cm นาํไปตั้งบน

ชุดตะเกียงแอลกอฮอล ์

2. หยดสีผสมอาหาร 1 หยด ลงตรงตาํแหน่งไส้

ตะเกียงแอลกอฮอล ์สงัเกต และบนัทึกผลการ

เปล่ียนแปลงของสีผสมอาหาร 

3. ทาํการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ 2 แลว้ใส่เศษ

กระดาษท่ีเตรียมไวล้งบนผวินํ้า สงัเกตและ

บนัทึกผลการเปล่ียนแปลงของเศษกระดาษ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

ภาพการทดลอง 

 

 

 

 

ตารางบันทกึผลการทดลอง (2 คะแนน) 

การทดลอง ผลการทดลอง 

หยดสีลงบนผวินํ้าตรงตาํแหน่งไส้ตะเกียง

แอลกอฮอล ์
  

ใส่เศษกระดาษลงบนผวินํ้าท่ีมีตะเกียงแอลกอฮอล์

ลนอยู ่

  

 

สรุปผลการทดลอง  (2 คะแนน) 

             

            

 

คาํถาม  (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1.  เศษกระดาษ นํ้า และความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอลส์มมุติแทนส่ิงใดในธรรมชาติ  

             

            

 

2. นกัเรียนคิดวา่ อะไรเป็นสาเหตุของการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก  
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชุดที ่ 7  โครงสร้างโลก   

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2     จํานวน  10  ข้อ  เวลา  10  นาท ี
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนเลอืกคาํตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว แล้วทาํเคร่ืองหมายกากบาท 

() ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

 

1. ชั้นใดของโลกท่ีมีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูม่ากท่ีสุด 

ก. ชั้นแก่นโลก 

ข. ชั้นหินไซอลั 

ค. ชั้นเน้ือโลก 

ง. ชั้นเปลือกโลก 
 

 

2. ขอ้ใดเรียงลาํดบัความหนาของชั้นต่าง ๆ ของโลกจากนอ้ยไปหามากไดถ้กูตอ้ง 

ก. แก่นโลก  เน้ือโลก   เปลือกโลก 

ข. เปลือกโลก    เน้ือโลก   แก่นโลก 

ค. แก่นโลก    เปลือกโลก    เน้ือโลก 

ง. เปลือกโลก    แก่นโลก   เน้ือโลก 
 

 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงลกัษณะของเปลือกโลกชั้นบนไดถ้กูตอ้งท่ีสุด 

ก. ส่วนท่ีเป็นทวีปและมหาสมุทร 

ข. ส่วนท่ีเป็นทวีปและหินทุกชนิด 

ค. ประกอบดว้ยหินซิลิกามากท่ีสุด 

ง. ส่วนท่ีเป็นทวีปและส่วนใหญ่เป็นหินท่ีเรียกวา่ ไซอลั 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

4. ลกัษณะทางกายภาพของโลกชั้นใดท่ีมีความแตกต่างกนัมากท่ีสุด 

ก. เน้ือโลก 

ข. เปลือกโลก 

ค. แก่นโลกชั้นใน 

ง. แก่นโลกชั้นนอก 

 

5. ขอ้ใดเป็นสดัส่วนระหวา่งพื้นนํ้า : พื้นดิน ท่ีบริเวณผวินอกของเปลือกโลก 

ก. 51 : 49 

ข. 61 : 39 

ค. 71 : 29 

ง. 81 : 19 

 

6. ขอ้ใดถกูตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัแก่นโลก 

ก. แก่นโลกชั้นนอกหนากวา่แก่นโลกชั้นใน 

ข. แก่นโลกชั้นนอกมีอณุหภูมิสูงกวา่แก่นโลกชั้นใน 

ค. แก่นโลกชั้นนอกเป็นของแขง็ แก่นโลกชั้นในเป็นของเหลว 

ง. สารในแก่นโลกชั้นนอกมีความหนาแน่นกวา่สารในแก่นโลกชั้นใน 

 

7. ในแต่ละชั้นของเปลือกโลกมีความหนาแน่นต่างกนัอยา่งไร 

ก. เท่ากนัทุกชั้น 

ข. ชั้นนอกมากกวา่ชั้นใน 

ค. ชั้นในมากกวา่ชั้นนอก 

ง. ไม่แน่นอน ขั้นอยูก่บัแหล่งกาํเนิดหิน 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

8. ชั้นแก่นโลกมีธาตุอะไรเป็นองคป์ระกอบมากท่ีสุด 

ก. เหลก็ นิกเกิล 

ข. ซิลิคอน ดีบุก 

ค. สงักะสี  อะลมิูเนียม 

ง. แคลเซียม  โพแทสเซียม 

 

9. หินหนืดประกอบดว้ยธาตุอะไรบา้ง 

ก. ธาตุเหลก็ ซิลิคอน และสงักะสี 

ข. ธาตุซิลิคอน อะลมิูเนียม และดีบุก 

ค. ธาตุเหลก็ ซิลิคอน และอะลมิูเนียม 

ง. ธาตุเหลก็ อะลมิูเนียม และแคลเซียม 

 

10. ขอ้ใดเป็นส่วนประกอบของพื้นผวิโลกท่ีจดัวา่เป็นเปลือกโลกชั้นใน 

ก. พื้นโลก 

ข. มหาสมุทร 

ค. แหล่งภูเขาไฟ 

ง. แหล่งกาํเนิดนํ้าพรุ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จแล้ว ตรวจคําตอบกนัเลยครับ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 

กระดาษคาํตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชุดที ่7  โครงสร้างโลก 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

คะแนนเตม็ 10 

คะแนนทีไ่ด้  
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชุดที ่7  โครงสร้างโลก 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรเฉลยกจิกรรมที ่7.1 

 

 

จุดประสงค์ อธิบายส่วนประกอบโครงสร้างภายในโลกและองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 

ไดถ้กูตอ้ง 
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในโลก และองค์ประกอบ 

สําคญัให้ถูกต้อง   (12  คะแนน) 

 

 

 
 

 

A  ช้ัน   เปลือกโลก (Crust)        

ความหนา เฉล่ียประมาณ 5 – 70 กิโลเมตร     

สารองค์ประกอบ ชั้นบนเป็นหินแกรนิต มีแร่ซิลิกอนและอลมิูเนียม     

  ชั้นล่างเป็นหินบะซอลต ์มีแร่ซิลิกอนและแมกนีเซียม   

            

 (3 คะแนน) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 

B  ช้ัน   เน้ือโลก (Mantle)        

ความหนา ประมาณ 2,900 กิโลเมตร      

สารองค์ประกอบ หินหนืด เรียกวา่ แมกมา    

           

            

 

 

 

C  ช้ัน   แก่นโลกชั้นนอก (Inner core)      

ความหนา 2,900 – 5,000 กิโลเมตร      

สารองค์ประกอบ เหลก็กบันิกเกิล     

           

            

 

 

 

D  ช้ัน   แก่นโลกชั้นใน  (Outer core)       

ความหนา 5,000 กิโลเมตร       

สารองค์ประกอบ เหลก็กบันิกเกิล     

           

            

 

 

 

(3 คะแนน) 

(3 คะแนน) 

(3 คะแนน) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน บตัรกจิกรรมที ่7.1 

 

ตอบคาํถามโครงสร้างของโลกช้ัน A -  D 

บอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในโลกถกูตอ้งครบ 3 ประเดน็ ได ้ 3  คะแนน 

บอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในโลกถกูตอ้งครบ 2 ประเดน็ ได ้ 2  คะแนน 

บอกส่วนประกอบโครงสร้างภายในโลกถกูตอ้งครบ 1 ประเดน็ ได ้ 1  คะแนน 

ตอบไม่ถกู/ไม่ตอบ       ได ้ 0  คะแนน 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรเฉลยกจิกรรมที ่7.2 
 

 

 

จุดประสงค์ สร้างแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างแบบจาํลองโครงสร้างของโลก ( 10  คะแนน) 

 

วสัดุอุปกรณ์ 

1. ดินนํ้ามนัสีเขียว หรือสีฟ้า 

2. ดินนํ้ามนัสีส้ม 

3. ดินนํ้ามนัสีแดง 

4. ดินนํ้ามนัสีเหลือง 

*ตอ้งเป็นดินนํ้ามนักอ้นใหญ่ 
 

 

วธีิการปฏิบัต ิ

1. ใหน้กัเรียนศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้างของโลกจากบตัรความรู้ท่ี 7.1  

2. แจกดินนํ้ามนัใหน้กัเรียนกลุ่มละ 4 กอ้น  4 สี  

3. ใหน้กัเรียนนาํดินนํ้ามนัทาํเป็นแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 

4. เม่ือเสร็จส้ินแลว้ใหน้าํเสนอผลการจดัทาํแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 

 

วาดภาพแบบจาํลองโครงสร้างของโลก 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน บตัรกจิกรรมที ่7.2 

 

1. วางแผนการทาํงาน 

วางแผน แบ่งหนา้ท่ีการทาํงานไดเ้อง    ได ้   3 คะแนน 

วางแผน แบ่งหนา้ท่ีการทาํงานโดยใหค้รูบอกบางคร้ัง  ได ้   2 คะแนน 

วางแผน แบ่งหนา้ท่ีการทาํงานโดยใหค้รูบอกทุกคร้ัง  ได ้   1 คะแนน 

ไม่มีการวางแผน แบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน    ได ้   0 คะแนน 

2. ลงมอืปฏิบัตงิาน 

ลงมือปฏิบติังานไดเ้องอยา่งคล่องแคล่ว    ได ้   2 คะแนน 

ลงมือปฏิบติังานไดเ้องโดยใหค้รูบอกบางคร้ัง   ได ้   1 คะแนน 

ไม่ลงมือปฏิบติังาน       ได ้   0 คะแนน 

3. ผลงาน 

ผลงานถกูตอ้งสวยงาม เหมือนจริง     ได ้   3 คะแนน 

ผลงานถกูตอ้งสวยงามแต่ยงัไม่ เหมือนจริง    ได ้   2 คะแนน 

ผลงานถกูตอ้งไม่ค่อยสวยงาม ยงัไม่เหมือนจริง   ได ้   1 คะแนน 

ไม่มีผลงาน/ผลงานไม่ถกู      ได ้   0 คะแนน 

4. การนําเสนอผลงาน 

พดูนาํเสนอผลงานไดถ้กูตอ้ง อธิบายละเอียด   ได ้   2 คะแนน 

พดูนาํเสนอผลงานไดถ้กูตอ้ง อธิบายยงัไม่ละเอียด   ได ้  1 คะแนน 

ไม่นาํเสนอผลงาน       ได ้  0 คะแนน 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

บตัรเฉลยกจิกรรมที ่7.3 

 
 

จุดประสงค์ อธิบายการเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกได ้

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาภาพแผ่นเปลอืกโลก แล้วตอบคาํถามดงันี ้(10  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่เปลือกโลก 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

2. แผน่เปลือกโลกแบ่งเป็นแผน่ใหญ่ ๆ ไดก่ี้แผน่ อะไรบา้ง (6  คะแนน) 

    แผน่เปลือกโลกแบ่งเป็นแผน่ใหญ่ ๆ ได ้6 แผน่ ไดแ้ก่   

   1) แผน่ยเูรเชีย        

   2) แผน่อเมริกา        

    3) แผน่แปซิฟิก        

    4) แผน่ออสเตรเลีย         

   5) แผน่แอนตาร์กติก        

   และ 6) แผน่แอฟริกา       

 

2.  จากภาพแผน่เปลือกโลกใดบา้งท่ีมีขนาดเลก็  (1 คะแนน) 

  แผน่นาซกา         

 

3.  ประเทศไทยตั้งอยูบ่นแผน่เปลือกโลกใด  (1 คะแนน) 

  แผน่ยเูรเชีย         

 

4.   แผน่เปลือกโลกใดรองรับเฉพาะส่วนท่ีเป็นมหาสมุทรเท่านั้น  (1 คะแนน) 

  แผน่แปซิฟิก         

 

5.   ถา้นาํภาพทวีปต่าง ๆ มาต่อกนั นกัเรียนคิดวา่รอยต่อของทวปีอะไรท่ีต่อกนัได ้

อยา่งพอดี  (1 คะแนน) 

  ทวีปแอฟริกา กบัทวปีอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต ้   
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปลีย่นแปลง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

ชุดที่ 7  โครงสร้างโลก  

 

เกณฑ์การให้คะแนน บตัรกจิกรรมที ่7.3 

 

ขอ้ท่ี   1  

  ตอบคาํถามถกูตอ้งครบ 6  แผน่  ได ้ 6 คะแนน 

  ตอบคาํถามถกู จาํนวน 5 แผน่   ได ้ 5 คะแนน 

  ตอบคาํถามถกู จาํนวน 4 แผน่   ได ้ 4 คะแนน 

  ตอบคาํถามถกู จาํนวน 3 แผน่   ได ้ 3 คะแนน 

  ตอบคาํถามถกู จาํนวน 2 แผน่   ได ้ 2 คะแนน 

  ตอบคาํถามถกู จาํนวน 1 แผน่   ได ้ 1 คะแนน 

  ตอบคาํถามไม่ถกู/ไม่ตอบคาํถาม  ได ้      0 คะแนน 

 

ขอ้ท่ี 2 - 5 

ตอบคาํถามขอ้ท่ี   2 – 5 ถกูตอ้ง    ไดข้อ้ละ  1 คะแนน 

ตอบคาํถามขอ้ท่ี   2 – 5  ไม่ถกูตอ้ง /ไม่ตอบคาํถาม ไดข้อ้ละ  0 คะแนน 
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บตัรเฉลยกจิกรรมที ่7.4 

 
 

จุดประสงค์ ทดลองและสืบคน้การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกได ้
 

คาํช้ีแจง ให้นักเรียนปฏิบัตกิจิกรรมตามคาํแนะนําแต่ละข้อ   (10  คะแนน) 

 

ปัญหา   (1 คะแนน) 

 หยดสี และ เศษกระดาษ จะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไรเม่ือไดรั้บความร้อน  
 

สมมตฐิาน (1 คะแนน) 

 หยดสีและเศษกระดาษจะเคล่ือนท่ีลอยแยกจากกนัเม่ือไดรั้บความร้อน  
 

 

อุปกรณ์และสารเคม ี วธีิการทดลอง 

 ถาดอะลมิูเนียม 1 ใบ 

 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล ์1 ชุด 

 หลอดหยด 1 อนั 

 เศษกระดาษช้ินเลก็ๆ  

 ขนาด 0.5 cm×0.5 cm  2-3 ช้ิน 

 สีผสมอาหารชนิดนํ้า  

 นํ้า 

1. เติมนํ้าลงในถาดใหลึ้กประมาณ 2 cm นาํไปตั้งบน

ชุดตะเกียงแอลกอฮอล ์

2. หยดสีผสมอาหาร 1 หยด ลงตรงตาํแหน่งไส้

ตะเกียงแอลกอฮอล ์สงัเกต และบนัทึกผลการ

เปล่ียนแปลงของสีผสมอาหาร 

3. ทาํการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ 2 แลว้ใส่เศษ

กระดาษท่ีเตรียมไวล้งบนผวินํ้า สงัเกตและ

บนัทึกผลการเปล่ียนแปลงของเศษกระดาษ 
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ภาพการทดลอง 

 

 

 

 

ตารางบันทกึผลการทดลอง (2 คะแนน) 

การทดลอง ผลการทดลอง 

หยดสีลงบนผวินํ้าตรงตาํแหน่งไส้ตะเกียง

แอลกอฮอล ์
หยดสีลอยข้ึน  

ใส่เศษกระดาษลงบนผวินํ้าท่ีมีตะเกียงแอลกอฮอล์

ลนอยู ่

เคล่ือนท่ีลอยแยกจากกนั  

 

สรุปผลการทดลอง  (2 คะแนน) 

  นํ้าเม่ือไดรั้บความร้อนจะลอยสูงข้ึนสู่ผวิดา้นบน และเคล่ือนท่ีวนออกขา้ง ๆ  

พาเศษกระดาษซ่ึงลอยอยูเ่คล่ือนท่ีไปดว้ย และเศษกระดาษลอยแยกจากกนั  

 

คาํถาม  (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1.  เศษกระดาษ นํ้า และความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอลส์มมุติแทนส่ิงใดในธรรมชาติ  

  แผน่เปลือกโลก แมกมา และความร้อนจากแก่นโลก ตามลาํดบั   

 

2. นกัเรียนคิดวา่ อะไรเป็นสาเหตุของการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก  

   ความร้อนของแก่นโลก ทาํใหแ้มกมาเคล่ือนท่ีไหลวนจึงดนัและพยงุ 

ใหท้วีปต่าง ๆ บนเปลือกโลกเคล่ือนท่ี       
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เกณฑ์การให้คะแนน บตัรกจิกรรมที ่7.4 

 

1. ตั้งปัญหา/คาํถามของการทดลอง 

ตั้งปัญหา/คาํถามของการทดลองตรงประเดน็  ได ้   1 คะแนน 

ตั้งปัญหา/คาํถามของการทดลองไม่ตรงประเดน็  ได ้   0 คะแนน 

2. ตั้งสมมตฐิาน 

ตั้งสมมติฐานถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบัปัญหา   ได ้   1 คะแนน 

ตั้งสมมติฐานไม่ถกูตอ้ง ไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา  ได ้   0 คะแนน 

3. บันทกึผลการทดลอง 

บนัทึกผลถกูตอ้ง   2  รายการ    ได ้  2 คะแนน 

บนัทึกผลถกูตอ้ง   1  รายการ    ได ้  1 คะแนน 

บนัทึกผลไม่ถกูตอ้ง/ไม่บนัทึก    ได ้   0 คะแนน 

4. สรุปผล 

สรุปผลไดถ้กูตอ้งมีการอธิบาย    ได ้  2 คะแนน 

สรุปผลไดถ้กูตอ้งไม่มีการอธิบาย    ได ้  1 คะแนน 

ไม่สรุปผล       ได ้  0 คะแนน 

5. ตอบคาํถามหลงัการทดลอง 

ขอ้ท่ี 1 - 2 ตอบคาํถามถกูตอ้งและอธิบาย   ไดข้อ้ละ    2 คะแนน 

ขอ้ท่ี 1 - 2 ตอบคาํถามถกูตอ้งไม่อธิบาย   ไดข้อ้ละ    1 คะแนน 

ขอ้ท่ี  1– 2 ตอบคาํถามไม่ถกูตอ้ง    ไดข้อ้ละ    0   คะแนน 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชุดที ่7  โครงสร้างโลก 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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