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หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ัน ม.2 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  จำนวน 6 ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้3 แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 น้ำท่วมและวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม   จำนวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หลุมยุบและแผ่นดินทรุด  จำนวน 2 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

โรงเรียน บ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุาษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 วิทยาศาสตร์ 4  ชั้น ม.2 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
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แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โลกและการเปลี่ยนแปลง  ระดับชั้น ม.2  เวลา 6 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
โลกและการเปลี่ยนแปลง  
( 3 แผน  6 ชั่วโมง ) 

สาระสำคัญ 
ปัจจุบันแนวชายฝั่งของประเทศไทย
ทั้งทางด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดา
มัน ประสบปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง พ้ืนที่ที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝังอย่าง
รุนแรง นอกจากนั้นยังมีภัยธรรมชาติ
จากน้ำท่วม แผ่นดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากภัยธรรมชาติเหล่านี้ล้วนสง่ผลต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 
  

แผนที่ 1 ( 2 ชั่วโมง )  

เรื่อง น้ำท่วมและวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม    

มฐ./ตัวชี้วัด  
ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่
อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบ
ของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด สร้างแบบจำลองที่
อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบ
ของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 สาระการเรียนรู้ 
1) น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิด
และผลกระทบที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจ
สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิต และ
ทรัพย์สิน 
 2) น้ำท่วม เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับ
ปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะกักเก็บได้ ทำให้
แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของ
พ้ืนที่ 
 

แผนที่ 2 ( 2 ชั่วโมง )  

เรื่อง แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง  
มฐ./ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 สาระการเรียนรู้  
1) แผ่นดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัย
สำคัญ ได้แก ่ความลาดชันของพ้ืนที่ สภาพธรณีวิทยาปริมาณน้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
2) การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดข้ึนตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอน
จากที่หนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณท่ีมีตะกอนเคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอน
เคลื่อนออกไปถือว่าเป็นบริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝั่ง 
 

แผนที่ 3 ( 2 ชั่วโมง )  

เรื่อง หลุมยุบและแผ่นดินทรุด 

มฐ./ตัวชี้วัด 
ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่
อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบ
ของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดิน
ถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด สร้าง
แบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิด
และผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 สาระการเรียนรู้ 
1) หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบน
แผ่นดินขนาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการ
ถล่มของโพรงถ้ำหินปูน เกลือหินใต้ดิน 
หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปใน
โพรงถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน 
2) แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของ
ชั้นดิน เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลว
ปริมาณมากท่ีรองรับอยู่ 
ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้าย
ออกไปโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. อยู่อย่างพอเพียง         
2. มุ่งม่ันในการทำงาน   
3. มีจิตสาธารณะ   

- อธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มี 
  ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- สร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง 
  การเกิดน้ำท่วมและผลกระทบที่ 
  เกิดข้ึน 
- อธิบายผลกระทบจากแผ่นดิน 
  ถล่มและการกัดเซาะชายฝั่งที่มี 
  ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
- สร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึง 
  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเกิด 
  ภัยธรรมชาต ิ
- อธิบายผลกระทบจากหลุมยุบ 
  และแผ่นดินทรุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
  และสิ่งแวดล้อม 
- ใบกิจกรรม 
- แบบบันทึกการค้นคว้า 
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แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โลกและการเปลี่ยนแปลง  ระดับชั้น ม.2   เวลา 6 ชั่วโมง 
 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

สาระสำคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดน้ำท่วม
และผลกระทบที่เกิดข้ึนได้ 
      3. นักเรียนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับ
การออกแบบแบบจำลองการเกิดภัยธรรมชาติ 
       
 สาระการเรียนรู้ ภัยธรรมชาติบนผิวโลก 
 
สมรรถนะสำคัญ  
1. ความสามารถในการคิด  
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
3. มีจิตสาธารณะ  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน :  
- อธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- สร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดน้ำท่วมและ 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ชิ้นงาน : ใบกิจกรรม 
 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ตรวจการ

บันทึก 
แบบประเมิน
บันทึกการค้นคว้า 

ร้อยละ 60 

ด้าน P ตรวจผลการ
ทำกิจกรรม 

แบบประเมินผล
การทำแบบจำลอง
การเกิดน้ำ 
ท่วม 

ร้อยละ 30 

ด้าน A สังเกต แบบสังเกตการณ ์ ร้อยละ 10 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

โลกและการเปลี่ยนแปลง 
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและ
สรุป สร้างแบบจำลอง ทำใบกิจกรรม  

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : วีดทีัศน์ ใบกิจกรรม แบบบันทึก 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

 เวลา : 6 ชั่วโมง 
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แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

ชั้น ม.2  เวลา 6 ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้    
 ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ 
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. ตัวชี้วัด    
 ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ด้านความรู้ (K)       - นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 - นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากแผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง 

  ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากหลุมยุบและแผ่นดินทรุดที่มีต่อ  
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

2) ด้านทักษะ (P) นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสร้างแบบจำลอง จากการสร้างแบบจำลองที่
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง 

3) ด้านเจตคติ (A)        นักเรียนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับการออกแบบแบบจำลองการ
เกิดภัยธรรมชาติ 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน  
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
• น้ำท่วม เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่า ที่
จะกักเก็บได้ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดยขึ้นอยู่ กับ
ปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่  
• การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ของชายฝั่งทะเลที่เกิดข้ึนตลอดเวลาจากการ กัดเซาะ
ของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอนจากท่ีหนึ่ง ไปตกทับถม
ในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิม จึงเปลี่ยนแปลง
ไป บริเวณท่ีมีตะกอนเคลื่อน เข้ามาน้อยกว่าปริมาณท่ี
ตะกอนเคลื่อนออกไป ถือว่าเป็นบริเวณท่ีมีการกัด
เซาะชายฝั่ง  
• ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน 
จำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วง ของ
โลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความลาด
ชันของพ้ืนที่สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ น้ำฝน พืชปก
คลุมดิน และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่  
• หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ ที่
อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำหินปูน เกลือหินใต้ดิน 
หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอน ลงไปในโพรงถ้ำหรือธาร
น้ำใต้ดิน  
• แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือ หิน
ร่วน เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมาก ที่
รองรับอยู่ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออก ไป
โดยธรรมชาติหรือโดยการกระทำของมนุษย์ 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 1) น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบที่แตกต่าง
กัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิต และทรัพย์สิน 
  2) น้ำท่วม เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดยขึ้นอยู่
กับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ 
 3) แผ่นดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก ่ ความลาดชันของพ้ืนที่ สภาพธรณีวิทยาปริมาณน้ำฝน พืชปกคลุมดิน 
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
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4) การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดข้ึนตลอดเวลาจากการกัดเซาะ
ของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอนจากท่ีหนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป 
บริเวณท่ีมีตะกอนเคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอนเคลื่อนออกไปถือว่าเป็นบริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝั่ง 
 5) หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำหินปูน เกลือหิน
ใต้ดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน 
 6) แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยู่ 
ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ 

6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. อยู่อย่างพอเพียง         
2. มุ่งม่ันในการทำงาน   
3. มีจิตสาธารณะ   

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้   

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycles: 5Es) (6 ชัว่โมง; 360นาท)ี   
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement)   
   1) ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติโดยใช้ข่าวที่แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ในปีพ.ศ.2562 เป็นเหตุการณ์
ล่าสุดในการเกิดน้ำท่วมใหญ่และท่วมเป็นระยะเวลานานจนมีการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ จากคลิปวีดิทัศน์ เผย
สาเหตุน้ำท่วมอุบลฯ อ่วมหนัก จากสำนักข่าวช่องวัน one 31 (อ้างอิงแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้) 
   2) ครูให้นักเรียนตั้งคำถามเก่ียวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การสังเกต
และอภิปรายเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ โดยครูอาจใช้คำถามในการอภิปราย เช่น 

- เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ เกิดข้ึนได้อย่างไร 
   - เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
   - ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

ขั้นที ่2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)   
  3) ครูกำหนดให้นักเรียนยกตัวอย่างกรณีภัยธรรมชาติ เกี่ยวกับน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก   
น้ำท่วมขัง ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยภายในช่วงเวลา 1-2 ปีปัจจุบัน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษากรณีตัวอย่าง
ที่ไม่ซ้ำกัน 
   4) นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เลือกไว้ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

- กระบวนการเกิด 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด 
- ผลกระทบ 
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- แนวทางในการเฝ้าระวัง 
- แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

   4) นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการศึกษาในประเด็นการค้นคว้าทั้ง 5 ประเด็น แล้วบันทึกลงใน
แบบบันทึกการค้นคว้า 

ขั้นที ่3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)   
 5) ครูสุ่มเลือกนักเรียนตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมานำเสนอในหัวข้อประเด็นการค้นคว้า 

โดยนักเรียน 1 คน นำเสนอ 1 หัวข้อไม่ซ้ำกัน แล้วอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยวิธีการสุ่มรายชื่อนักเรียนใช้โปรแกรม
วงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) แล้วทำการสุ่มหมายเลขนักเรียนในห้องเรียน  

6) สมาชิกในกลุ่มที่ตัวแทนออกมานำเสนอ ให้ตั้งคำถามจากเรื่องที่นำเสนอ เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
อื่นตอบคำถาม กลุ่มละ 1 ข้อ เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่สมาชิกสงสัยจากการทำ
กิจกรรม 

7) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาควรได้ข้อสรุปว่า ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนใน
ธรรมชาติ ล้วนมีปัจจัยที่ส่งผลมาจากการกระทำของมนุษย์ 

ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)   
     8) นักเรียนสร้างแบบจำลอง เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ โดยให้นักเรียนอ่าน 
จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจ โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
   - กิจกรรมนี้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร (กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติจากแบบจำลอง) 
   - กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร อธิบายการเกิดภัยธรรมชาติและอธิบายผลกระทบที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
   - วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ
และผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง นำเสนอแบบจำลอง และ
อภิปรายเปรียบเทียบแบบจำลองท่ีสร้างข้ึน)   
   - นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ
และผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
   9) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามวิธีดำเนินกิจกรรม ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม  
ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ 

ขั้นที ่5 ขั้นประเมิน (Evaluation)   
   10) จัดแสดงผลงานในชั้นเรียน และนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถาม
ท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรม โดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากการทำ
กิจกรรม 
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

1. อธิบายผลกระทบจาก
น้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
(ด้านความรู้: K) 

- ตรวจการบันทึกการ 
  ค้นคว้าตามหัวข้อที่ 
  กำหนด 
 

- แบบประเมินการบันทึก 
  การค้นคว้า เรื่อง  
  กระบวนการเกิดภัย 
  ธรรมชาต ิ

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านความรู้  

2. การใช้ทักษะการสร้าง
แบบจำลอง จากการสร้าง
แบบจำลองที่แสดงให้เห็น
ถึงการแก้ปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
(ด้านกระบวนการ: P) 

- ตรวจผลการทำกิจกรรม 
  แบบจำลองการภัย 
  ธรรมชาต ิ

- แบบประเมินผลการทำ 
  แบบจำลองการเกิดภัย 
  ธรรมชาต ิ

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านกระบวนการ 

3. ตระหนักถึงการเลือก 
ใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับการ
ออกแบบแบบจำลอง 
การเกิดภัยธรรมชาติ 
(ด้านเจตคต:ิ A) 

- สังเกตการณ์ใช้วัสดุที่ 
  คุ้มค่ากับการออกแบบ 
  แบบจำลองการเกิด 
  ภัยธรรมชาต ิ
 

- แบบสังเกตการณ์ใช้วัสดุที่ 
  คุ้มค่ากับการออกแบบใน 
  การทำกิจกรรมของ 
  นักเรียน  
 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านเจตคติ 

 
9. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้   

9.1 วีดีทัศน์: เผยสาเหตุน้ำท่วมอุบลฯ อ่วมหนัก จากสำนักข่าวช่อง one31   
9.2 ใบกิจกรรม: กิจกรรมที่ 7.9 น้ำท่วมเกิดขึ้นได้อย่างไร 
9.3 แบบบันทึก: แบบบันทึกการค้นคว้า เรื่อง กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
9.4 โปรแกรม:    โปรแกรมวงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) 
9.5 อุปกรณ์การทำกิจกรรม: วัสดุอุปกรณ์ตามที่ออกแบบ 
9.6 แหล่งเรียนรู้:   หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ  
หน้า 184-188  
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แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้น ม.2  เวลา 6 ชั่วโมง 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ เกิดขึ้นได้อย่างไร ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q2. เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q3. ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ( ความรู้, เหตุผล ) 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q4. กิจกรรมนี้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติจากแบบจำลอง)( ความรู้, เหตุผล ) 
Q5. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร อธิบายการเกิดภัยธรรมชาติและอธิบายผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม) ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q6. วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง นำเสนอแบบจำลอง และอภิปราย
เปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างขึ้น)  ( ความรู้, เหตุผล ) 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q7. นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ( ความรู้, เหตุผล ) 
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แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้น ม.2   เวลา 6 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ภัยธรรมชาติและผลกระทบ  

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. มีความขยัน มานะพยายาม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีความรักและเมตตา 
5. มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

อธิบายภัยพิบัติธรรมชาติและ
ผลกระทบท้ังต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

กำหนดขอบเขตเนื้อหา 
สอดคล้องตามหลักสูตร 
ความยากง่ายของเนื้อหา 
เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน 

- ศึกษา เขียนแผนการจดัการ 
  เรียนรู้และประเมิน 
  ความเหมาะสมของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ตามลำดับขั้นตอนที่เขียนไว้ใน 

  แผนการจัดการเรียนรู ้
 
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ 
ตามเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ใน 
แผนการจดัการเรียนรู ้

จัดการเรียนการสอนตาม 
เวลาที่กำหนด 

 

ตรวจสอบและวางแผน 
รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิด 
การเปลีย่นแปลง 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรยีนเป็น 
สำคัญใช้กระบวนการสบืเสาะ 
หาความรู้ (5 Es) 

กำหนดกิจกรรมเหมาะสม 
กับเนื้อหา, ระดับชั้นของ 
ผู้เรยีนและเวลา 

กำหนดกิจกรรมในแผนชัดเจน 
ใช้รูปแบบสอดคล้องกับสาระ 
และธรรมชาติของวิชา 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรยีนได้ใช้และเรียนรู้การใช้ 
งานเครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ 
เพื่อบรรลจุุดประสงค์ที่วางไว ้

เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
และทั่วถึงกับนักเรียน 

ตรวจสอบจำนวน, ความ 
เพียงพอและความพร้อมของ 
อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรยีนสามารถใช้ในการศึกษา 
สืบค้นข้อมูล เพื่อเกิดความรู ้
และสามารถเข้าใจ 

ใช้หนังสือ ครู และสืบค้น 
จากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
ที่หลากหลายและเช่ือถือได ้

จัดซื้อ จัดหา สืบเสาะ 
แหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียน 
ในชุมชน ในอินเทอร์เน็ต 

 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให ้
ผู้เรยีนบรรลุจดุประสงค์ที่วางไว ้
ทั้งด้านความรู้, ทักษะกระบวนการ 
และคณุลักษณะ 

มีการวัดและประเมินผล 
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
เวลา 

วัดและประเมินผลตาม 
สภาพจริง 
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แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้น ม.2   เวลา 6 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ภัยธรรมชาต ิ
2. ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย ์

3. มีความขยัน อดทน 

4. มีน้ำใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. อธิบายกระบวนการเกดิภัย 
    ธรรมชาติและผลกระทบทั้งต่อ 
    สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. เลือกวิธีการศกึษาและสืบคน้ส่ิงที่ 
ตอ้งการเรียนรูท้ี่เหมาะสมสอดคลอ้ง 

กบัส่ือ อปุกรณท์ี่มี เวลา และระดบั 

ความรูข้องนกัเรียน 

1. สืบค้นข้อมลู ศึกษาเนื้อหาตามที่ครู 
    กำหนดอย่างครบถ้วน ตามลำดับ 
    ขั้นตอน 

2. นำความรู้ที่ไดม้าใช้ในการตอบ 
    คำถามในใบงานท่ีครูแจกให้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายในช้ันเรียน 
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6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

 ด้านองค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K 

อธิบายกระบวนการ
เกิดภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบท้ังต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เข้าใจสาเหตุของการ
เกิดภัยธรรมชาติ และ
หาแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไข 

- 

ทักษะ P 

สร้างแบบจำลองที่
แสดงให้เห็นถึงการเกิด
ภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

สื่อสารสารสนเทศ 

และรูเ้ท่าทันสื่อ ร่วมกันลง
ความเห็น 

จากข้อมูล 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ ์

การเรยีน ให้เข้าที ่
และเรียบร้อย 

 

- 

ค่านิยม A 

มีเหตผุล มุ่งมั่น
พยายาม อยากรู้ อยาก
เห็น ไฝเ่รียนรู้และอยู่
อย่างพอเพียง 

แบ่งปันอุปกรณ ์

สำหรับตกแต่งช้ินงาน 

การสร้างบรรยากาศ 

รอบตัวให้เอื้อต่อ 

การเรยีนรู ้

สร้างสังคมที่มีน้ำใจ 
แบ่งปัน 

สมรรถนะ C 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลย ี

 

- - 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9  ข้อที่ 1. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ทำตามลำดับขั้น ) , 10. ( การมี
ส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. ( ทำงานอย่างมีความสุข ) , 22. ( ความเพียร ) ,  
23. ( รู้-รัก-สามัคคี ) 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี ) 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม ) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
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แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา วิทยาศาสตร์ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง น้ำท่วมและวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม ระดับชั้น ม.2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 

 

 

 

  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ....................………………… 

………………………………………………………………. 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K    
ด้าน P    
ด้าน A    

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน :  
- อธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- สร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดน้ำท่วมและ 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ชิ้นงาน : ใบกิจกรรม 
 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ตรวจการ

บันทึก 
แบบประเมิน
บันทึกการค้นคว้า 

ร้อยละ 60 

ด้าน P ตรวจผลการ
ทำกิจกรรม 

แบบประเมินผล
การทำ
แบบจำลองการ
เกิดน้ำ 
ท่วม 

ร้อยละ 30 

ด้าน A สังเกต แบบสังเกตการณ ์ ร้อยละ 10 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

สาระสำคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดน้ำท่วม
และผลกระทบที่เกิดข้ึนได้ 
      3. นักเรียนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับ
การออกแบบแบบจำลองการเกิดภัยธรรมชาติ 
       
 สาระการเรียนรู้ น้ำท่วมและวิธีการแก้ปัญหา 
 
สมรรถนะสำคัญ  
1. ความสามารถในการคิด  
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
3. มีจิตสาธารณะ  

ชื่อแผนการเรียนรู้ 

น้ำท่วมและวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม 
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและ
สรุป สร้างแบบจำลอง ทำใบกิจกรรม  

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : วีดทีัศน์ ใบกิจกรรม แบบบันทึก 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

 เวลา : 2 ชั่วโมง 
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แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง น้ำท่วมและวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้     
 ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบน
ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.ตัวช้ีวัด   
 ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ด้านความรู้ (K)       นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
2) ด้านทักษะ (P) นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสร้างแบบจำลอง จากการสร้างแบบจำลองที่

แสดงให้เห็นถึงการเกิดน้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดข้ึนได้ 
3) ด้านเจตคติ (A)        นักเรียนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับการออกแบบแบบจำลองการ

เกิดภัยธรรมชาติ 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน  
• น้ำท่วม เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่า ที่
จะกักเก็บได้ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดยขึ้นอยู่ กับ
ปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่  

- 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 1) น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบที่แตกต่าง
กัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิต และทรัพย์สิน 
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  2) น้ำท่วม เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดยขึ้นอยู่
กับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ 

6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. อยู่อย่างพอเพียง         
2. มุ่งม่ันในการทำงาน   
3. มีจิตสาธารณะ   

7. กิจกรรมการเรียนรู้  
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycles: 5Es) (2 ชัว่โมง; 120นาที)   

 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement)   
   1) ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติโดยใช้ข่าวที่แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ในปีพ.ศ.2562 เป็นเหตุการณ์
ล่าสุดในการเกิดน้ำท่วมใหญ่และท่วมเป็นระยะเวลานานจนมีการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ จากคลิปวีดิทัศน์ เผย
สาเหตุน้ำท่วมอุบลฯ อ่วมหนัก จากสำนักข่าวช่องวัน one31 (อ้างอิงแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้) 
   2) .ครูให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การสังเกต
และอภิปรายเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ โดยครูอาจใช้คำถามในการอภิปราย เช่น 

- เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ เกิดข้ึนได้อย่างไร 
   - เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
   - ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

ขั้นที ่2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)   
  3) ครูกำหนดให้นักเรียนยกตัวอย่างกรณีภัยธรรมชาติ เกี่ยวกับน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก   
น้ำท่วมขัง ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยภายในช่วงเวลา 1-2 ปีปัจจุบัน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษากรณีตัวอย่าง
ที่ไม่ซ้ำกัน 
   4) นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เลือกไว้ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

- กระบวนการเกิด 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด 
- ผลกระทบ 
- แนวทางในการเฝ้าระวัง 
- แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

   4) นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการศึกษาในประเด็นการค้นคว้าทั้ง 5 ประเด็น แล้วบันทึกลงใน
แบบบันทึกการค้นคว้า 
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  ขั้นที ่3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)   
 5) ครูสุ่มเลือกนักเรียนตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมานำเสนอในหัวข้อประเด็นการค้นคว้า 

โดยนักเรียน 1 คน นำเสนอ 1 หัวข้อไม่ซ้ำกัน แล้วอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยวิธีการสุ่มรายชื่อนักเรียนใช้โปรแกรม
วงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) แล้วทำการสุ่มหมายเลขนักเรียนในห้องเรียน  

6) สมาชิกในกลุ่มที่ตัวแทนออกมานำเสนอ ให้ตั้งคำถามจากเรื่องที่นำเสนอ เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
อื่นตอบคำถาม กลุ่มละ 1 ข้อ เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่สมาชิกสงสัยจากการทำ
กิจกรรม 

7) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาควรได้ข้อสรุปว่า น้ำท่วมเกิดจาก
พ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะกักเก็บไว้ได้ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ ทำให้น้ำไหลล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ ความ
รุนแรงการเกิดน้ำท่วมมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำทั้งจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ภูมิประเทศของพ้ืนที่ 
ระยะเวลาในการ สะสมตัวของน้ำในพ้ืนที่ และจากการกระทำของมนุษย์ 

ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)   
     8) นักเรียนสร้างแบบจำลอง เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดน้ำท่วม โดยให้นักเรียนอ่านชื่อ
กิจกรรมที ่7.9 น้ำท่วมเกิดขึ้นได้อย่างไร จุดประสงค ์และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจ  
โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
   - กิจกรรมนี้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร (กระบวนการเกิดน้ำท่วมจากแบบจำลอง) 
   - กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร อธิบายการเกิดน้ำท่วมและอธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
   - วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วมและ
ผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง นำเสนอแบบจำลอง 
และอภิปรายเปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างขึ้น)   
   - นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วมและ
ผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
   9) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามวิธีดำเนินกิจกรรม ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม  
ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ 

  ขั้นที ่5 ขั้นประเมิน (Evaluation)   
   10) จัดแสดงผลงานในชั้นเรียน และนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถาม
ท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรม โดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากการทำ
กิจกรรมว่า น้ำท่วมเกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะกักเก็บไว้ได้ ทำให้น้ำไหลล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ การ
เกิดน้ำท่วมมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำทั้งจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ภูมิประเทศของพ้ืนที่ระยะเวลาในการ 
สะสมตัวของน้ำในพ้ืนที่ และจากการกระทำของมนุษย์ 
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

1. อธิบายผลกระทบจาก
น้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
(ด้านความรู้: K) 

- ตรวจการบันทึกการ 
  ค้นคว้าตามหัวข้อที่ 
  กำหนด 
 

- แบบประเมินการบันทึก 
  การค้นคว้า เรื่อง  
  กระบวนการเกิดภัย 
  ธรรมชาต ิ

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านความรู้  

2. การใช้ทักษะการสร้าง
แบบจำลอง จากการสร้าง
แบบจำลองที่แสดงให้เห็น
ถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม 
(ด้านกระบวนการ: P) 

- ตรวจผลการทำกิจกรรม 
  แบบจำลองการเกิด 
  น้ำท่วม 

- แบบประเมินผลการทำ 
  แบบจำลองการเกิดน้ำ 
  ท่วม 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านกระบวนการ 

3. ตระหนักถึงการเลือก 
ใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับการ
ออกแบบแบบจำลอง 
การเกิดภัยธรรมชาติ 
(ด้านเจตคต:ิ A) 

- สังเกตการณ์ใช้วัสดุที่ 
  คุ้มค่ากับการออกแบบ 
  แบบจำลองการเกิด 
  ภัยธรรมชาต ิ
 

- แบบสังเกตการณ์ใช้วัสดุที่ 
  คุ้มค่ากับการออกแบบใน 
  การทำกิจกรรมของ 
  นักเรียน  
 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านเจตคติ 

9. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้   
9.1 วีดีทัศน์: เผยสาเหตุน้ำท่วมอุบลฯ อ่วมหนัก จากสำนักข่าวช่อง one 31   
9.2 ใบกิจกรรม: กิจกรรมที่ 7.9 น้ำท่วมเกิดขึ้นได้อย่างไร 
9.3 แบบบันทึก: แบบบันทึกการค้นคว้า เรื่อง กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
9.4 โปรแกรม:    โปรแกรมวงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) 
9.5 อุปกรณ์การทำกิจกรรม: วัสดุอุปกรณ์ตามที่ออกแบบ 
9.6 แหล่งเรียนรู้:   หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ  
หน้า 184-188  
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แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง น้ำท่วมและวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ เกิดขึ้นได้อย่างไร ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q2. เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q3. ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ( ความรู้, เหตุผล ) 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q4. กิจกรรมนี้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (กระบวนการเกิดน้ำท่วมจากแบบจำลอง) ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q5. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร อธิบายการเกิดน้ำท่วมและอธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีผลต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q6. วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วมและ

ผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง นำเสนอแบบจำลอง 
และอภิปรายเปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างขึ้น)  ( ความรู้, เหตุผล ) 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q7. นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วมและ
ผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ( ความรู้, เหตุผล ) 
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แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง น้ำท่วมและวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. น้ำท่วมและผลกระทบ  

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. มีความขยัน มานะพยายาม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีความรักและเมตตา 
5. มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

อธิบายเกี่ยวกับการเกิดน้ำท่วมและ
ผลกระทบท้ังต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

กำหนดขอบเขตเนื้อหา 
สอดคล้องตามหลักสูตร 
ความยากง่ายของเนื้อหา 
เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน 

- ศึกษา เขียนแผนการจดัการ 
  เรียนรู้และประเมิน 
  ความเหมาะสมของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ตามลำดับขั้นตอนที่เขียนไว้ใน 

  แผนการจัดการเรียนรู ้
 
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ 
ตามเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ใน 
แผนการจดัการเรียนรู ้

จัดการเรียนการสอนตาม 
เวลาที่กำหนด 

 

ตรวจสอบและวางแผน 
รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิด 
การเปลีย่นแปลง 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรยีนเป็น 
สำคัญใช้กระบวนการสบืเสาะ 
หาความรู้ (5 Es) 

กำหนดกิจกรรมเหมาะสม 
กับเนื้อหา, ระดับชั้นของ 
ผู้เรยีนและเวลา 

กำหนดกิจกรรมในแผนชัดเจน 
ใช้รูปแบบสอดคล้องกับสาระ 
และธรรมชาติของวิชา 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรยีนได้ใช้และเรียนรู้การใช้ 
งานเครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ 
เพื่อบรรลจุุดประสงค์ที่วางไว ้

เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
และทั่วถึงกับนักเรียน 

ตรวจสอบจำนวน, ความ 
เพียงพอและความพร้อมของ 
อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรยีนสามารถใช้ในการศึกษา 
สืบค้นข้อมูล เพื่อเกิดความรู ้
และสามารถเข้าใจ 

ใช้หนังสือ ครู และสืบค้น 
จากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
ที่หลากหลายและเช่ือถือได ้

จัดซื้อ จัดหา สืบเสาะ 
แหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียน 
ในชุมชน ในอินเทอร์เน็ต 

 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให ้
ผู้เรยีนบรรลุจดุประสงค์ที่วางไว ้
ทั้งด้านความรู้, ทักษะกระบวนการ 
และคณุลักษณะ 

มีการวัดและประเมินผล 
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
เวลา 

วัดและประเมินผลตาม 
สภาพจริง 
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แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง น้ำท่วมและวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การเกดิน้ำท่วม 
2. ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย ์

3. มีความขยัน อดทน 

4. มีน้ำใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. อธิบายกระบวนการเกดิและ 
    ผลกระทบทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและ 
    สิ่งแวดล้อม 

1. เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้นสิง่ที ่
    ต้องการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้อง 

    กับสื่อ อุปกรณ์ที่มี เวลา และระดับ 

    ความรู้ของนักเรียน 

1. สืบค้นข้อมลู ศึกษาเนื้อหาตามที่ครู 
    กำหนดอย่างครบถ้วน ตามลำดับ 
    ขั้นตอน 

2. นำความรู้ที่ไดม้าใช้ในการตอบ 
    คำถามในใบงานท่ีครูแจกให้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายในช้ันเรียน 
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5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้านองค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K 

อธิบายกระบวนการ
เกิดน้ำท่วมและ
ผลกระทบท้ังต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เข้าใจสาเหตุของการ
เกิดน้ำท่วม และหา
แนวทางในการป้องกัน
แก้ไข 

- 

ทักษะ P 

สร้างแบบจำลองที่
แสดงให้เห็นถึงการเกิด
น้ำท่วมและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 

สื่อสารสารสนเทศ 

และรูเ้ท่าทันสื่อ ร่วมกันลง
ความเห็น 

จากข้อมูล 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ ์

การเรยีน ให้เข้าที ่
และเรียบร้อย 

 

- 

ค่านิยม A 

มีเหตผุล มุ่งมั่น
พยายาม อยากรู้ อยาก
เห็น ไฝเ่รียนรู้และอยู่
อย่างพอเพียง 

แบ่งปันอุปกรณ ์

สำหรับตกแต่งช้ินงาน 

การสร้างบรรยากาศ 

รอบตัวให้เอื้อต่อ 

การเรยีนรู ้

สร้างสังคมที่มีน้ำใจ 
แบ่งปัน 

สมรรถนะ C 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลย ี

 

- - 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9  ข้อที่ 1. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ทำตามลำดับขั้น ) , 10. ( การมี
ส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. ( ทำงานอย่างมีความสุข ) , 22. ( ความเพียร ) ,  
23. ( รู้-รัก-สามัคคี ) 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี ) 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ............................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

........................................................................................................... ......................................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ............................................................... .........................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                            ( นางนริศา  บุระชัด )    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 
                  ( นางนริศา  บุระชัด ) 
              หวัหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 

                    ( นางกญัจนา  สมชาติ ) 
               รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 

                    ( นายบุญเลิศ  ทองชล ) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



 วิทยาศาสตร์ 4  ชั้น ม.2 

สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 :  วิดีทัศน์การสอน 
   

วีดีทัศน์เกี่ยวกับ เผยสาเหตุน้ำท่วมอุบลฯ อ่วมหนัก จากสำนักข่าวช่อง one31   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

ใช้นำเสนอเกี่ยวกับการอธิบายภัยธรรมชาติโดยใช้ข่าวที่แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ยกตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เป็นเหตุการณ์ล่าสุด 
ในการเกิดน้ำท่วมใหญ่และท่วมเป็นระยะเวลานานจนมีการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ 
 

แหล่งที่มา:  เว็บไซต์อ้างอิง 
https://www.youtube.com/watch?v=eEs4aNyybpk 
เผยแพร่เม่ือ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 
(ช่อง YouTube: ข่าวช่องวัน one31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eEs4aNyybpk
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : ใบกิจกรรมที่ 7.9 
 

ใบกิจกรรมท่ี 7.9 น้ำท่วมเกิดขึ้นได้อย่างไร 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 185 

 
กิจกรรมที่ 7.9 น้ำท่วมเกิดขึ้นได้อย่างไร? 

จุดประสงค์ 1. อธิบายกระบวนการเกิดน้ำท่วมจากแบบจำลอง  
2. อภิปรายและอธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ตามที่ออกแบบ 
วิธีดำเนินกิจกรรม 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและเลือกศึกษาหัวข้อการเกิดน้ำท่วม กลุ่มละจำนวน 1  

    ลักษณะ โดยไม่ซ้ำกับกลุ่มอ่ืน ได้แก่ การเกิดน้ำท่วมจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหล    
    หลาก น้ำท่วมขัง โดยให้สืบคันข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วมดังกล่าว  
2. จากหัวข้อที่เลือกไว้ ให้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อ 
    สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
3. ร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากการสืบค้นและลงข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเกิด 
    น้ำท่วม และผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
4. สร้างแบบจำลองการเกิดน้ำท่วมจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
5. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอแบบจำลองการเกิดน้ำท่วม โดยอธิบายถึงกระบวนการเกิด 
    น้ำท่วม และผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
6. ร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเกิดน้ำท่วมจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก  
    น้ำท่วมขัง และผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
คำถามท้ายกิจกรรม 
 
1. แบบจำลองการเกิดน้ำท่วมที่เลือกศึกษา มีส่วนใดที่เหมือนและแตกต่างจากเหตุการณ์น้ำท่วมจริงที่เกิดข้ึน  
2. อธิบายกระบวนการเกิดน้ำท่วมและผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากหัวข้อที่เลือก 
    ศึกษา ได้ว่าอย่างไร  
3. การเกิดน้ำท่วมที่เลือกศึกษา มีกระบวนการเกิดและผลกระทบเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนหรือไม่ อย่างไร  
4. จากแบบจำลองการเกิดน้ำท่วมทั้งหมด การเกิดน้ำท่วมมีสาเหตุจากสิ่งใดบ้าง  
5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : แบบบันทึกการค้นคว้า 
 
 

แบบบันทึกการค้นคว้า เรื่อง กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
 

1. กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ............................... 
.......................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................. ............... 
2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
3. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
......................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
4. แนวทางในการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................................................. .......................... 
5. แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
........................................................ ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................ ............................................................ 
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 : โปรแกรมวงล้อสุ่ม 
 

  โปรแกรมวงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ใช้โปรแกรมช่วยในการจัดกลุ่มนักเรียนหรือสุ่มนักเรียนเพื่อตอบคำถาม ทำกิจกรรม    ที่

สามารถกำหนดตัวเลขหรือรายชื่อลงในวงล้อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะช่วยใน
การสุ่มรายชื่อนักเรียนเพื่อตอบคำถามหรือทำกิจกรรม ที่สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

ใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://wheelofnames.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wheelofnames.com/
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แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา วิทยาศาสตร์ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผ่นดินถล่มและการกดัเซาะชายฝั่ง ระดับชั้น ม.2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 

 

 

 

  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ....................………………… 

………………………………………………………………. 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K    
ด้าน P    
ด้าน A    

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน :  
- อธิบายผลกระทบจากแผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่งที่  
  มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
- สร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับ 

  กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
ชิ้นงาน : ใบกิจกรรม 
 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ตรวจการ

บันทึก 
แบบประเมิน
บันทึกการค้นคว้า 

ร้อยละ 60 

ด้าน P ตรวจผลการ
ทำกิจกรรม 

แบบประเมินผล
การทำ
แบบจำลองการ
เกิดภัยธรรมชาต ิ

ร้อยละ 30 

ด้าน A สังเกต แบบสังเกตการณ ์ ร้อยละ 10 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการ
เกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
สาระสำคัญ แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากแผ่นดิน
ถล่มและการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับ
กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง 
      3. นักเรียนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับ
การออกแบบแบบจำลองการเกิดภัยธรรมชาติ      
สมรรถนะสำคัญ  
1. ความสามารถในการคิด  
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
3. มีจิตสาธารณะ  

ชื่อแผนการเรียนรู้ 

แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง 
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและ
สรุป สร้างแบบจำลอง ทำใบกิจกรรม  

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : วีดทีัศน์ ใบกิจกรรม แบบบันทึก 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

 เวลา : 2 ชั่วโมง 
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แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง 

ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้     
 ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบน
ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.ตัวช้ีวัด   
 ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ด้านความรู้ (K)       นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากแผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง 

ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
2) ด้านทักษะ (P) นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสร้างแบบจำลอง จากการสร้างแบบจำลองที่

แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง 
3) ด้านเจตคติ (A)        นักเรียนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับการออกแบบแบบจำลองการ

เกิดภัยธรรมชาติ 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

1) แผ่นดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน
จำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความลาด
ชันของพ้ืนที่ สภาพธรณีวิทยาปริมาณน้ำฝน พืชปก
คลุมดิน และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
2) การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของชายฝั่งทะเลที่เกิดข้ึนตลอดเวลาจากการกัดเซาะ
ของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอนจากที่หนึ่งไปตกทับถม
ในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลง
ไป บริเวณท่ีมีตะกอนเคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณท่ี

- 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ตะกอนเคลื่อนออกไปถือว่าเป็นบริเวณท่ีมีการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  เมื่อปล่อยน้ำลงไปบริเวณที่ลาดเชิงเขาจำลอง ทรายจะอุ้มน้ำไว้ เมื่อทรายอุ้มน้ำไว้เป็นปริมาณมากจนเกิน
กว่าที่จะดูดซับไว้ได้ก็จะพังทลายลงมาตามความลาดชันของพ้ืนที่ และทำให้บ้านจำลองที่อยู่บนที่ลาดเชิงเขา
พังทลายลงมาด้วย มวลของทรายที่พังทลายลงมาจะเคลื่อนที่เข้าปะทะกับบ้านจำลองที่อยู่บริเวณด้านล่างของที่
ลาดเชิงเขา ทำให้บ้านจำลองถูกพัดพาให้เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม  
  แผ่นดินถล่ม (landslide) เป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของดินหรือหิน ลงมาตามแนวลาดชันของพ้ืนที่เนื่อง
ด้วยปัจจัยหลักจากแรงโน้มถ่วงของโลก โดยในช่วงที่มีฝนตกหนักน้ำผิวดินจะมีปริมาณมาก ทำให้การไหลซึมของ
น้ำผิวดินลงสู่ใต้ดินไปอยู่ตามซ่องว่างระหว่างเม็ดดินหรือตะกอนมีปริมาณมากข้ึน จนดินหรือตะกอนอ่ิมตัวไปด้วย
น้ำ ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินหรือตะกอนลดลง มีผลทำให้ดิน ตะกอน หรือหินพังถล่มลงมาด้านล่าง  
  แผ่นดินถล่มส่วนใหญ่เกิดต่อเนื่องจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัย จากโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ชั้นหินมีรอย
แตกเป็นจำนวนมาก ปริมาณฝน ปริมาณพืชปกคลุมดิน การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี และอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการ
ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว  
  การเคลื่อนที่ของดินหรือหินทำให้สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณท่ีลาดเชิงเขาได้รับผลกระทบ บางครั้ง
อาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงทำให้เกิดการสูญเสียหน้าดิน ประชาชนที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณท่ี
ลาดเชิงเขาหรือในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม ควรให้ความสนใจและติดตามข่าวสารการแจ้ง 
ภัยแผ่นดินถล่มอย่างใกล้ชิด การเกิดดินถล่มในประเทศไทยพบมากในภาคเหนือและภาคใต้  
  ในบางบริเวณท่ีมีความเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินถล่ม อาจมีการสร้างโครงสร้างป้องกันการเกิดแผ่นดินถล่มขึ้น 
โดยอาจทำกำแพงคอนกรีตหรือพ่นปูนซีเมนต์ลงไปยังบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยพยุงดินหรือ
หินที่อุ้มน้ำไว้เป็นปริมาณมากไม่ให้เคลื่อนที่ลงมายังต้นล่าง และในบางบริเวณของโครงสร้างจะมีการเจาะรูเพ่ือ
ระบายน้ำใต้ดินออกจากพ้ืนที่ลาดเชิงเขา เพ่ือลดแรงดันที่เกิดจากกรกระทำของน้ำที่มีต่อโครงสร้าง 

ดังนั้นแผ่นดินถล่มเป็นการเคลื่อนที่ของดินหรือหินลงมาตามความลาดชันของพ้ืนที่ เนื่องจากปัจจัยแรง
โน้มถ่วงของโลก ภูมิประเทศ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ชนิดของดิน หิน แร่ หรือตะกอน ปริมาณฝน ปริมาณพืชปก
คลุมดิน และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
  การจำลองคลื่นให้เคลื่อนที่เข้าหาชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง คลื่นจะกัดเซาะชายฝั่งให้พังทลายออกไปทีละน้อย 
โดยทรายที่ถูกกัดเซาะจะถูกนำพาให้เคลื่อนที่ขนานหรือเกือบขนานไปกับแนวชายฝั่ง และจะเคลื่อนที่ไปสะสมตัว
ในบริเวณใกล้เคียง ที่อยู่ในตำแหน่งถัดไป การกัดเซาะของคลื่นทำให้สิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งได้รับแรงกระทำ
ของคลื่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สิ่งปลูกสร้างพังทลายลง  
  ชายฝั่ง (Coast) มีลักษณะเป็นแถบของแผ่นดินที่นับจากชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณท่ีมีลักษณะ 
ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด คลื่นที่เคลื่อนที่เข้ามา กระทบชายฝั่งจะสะท้อนกลับออกไปเป็นมุมกับขอบ
ชายฝั่ง ขณะที่คลื่นเคลื่อนที่เข้ามากระทบชายฝัง จะนำพาตะกอนทรายเข้ามาสู่บริเวณชายฝั่ง และเม่ือคลื่น สะท้อน
กลับออกไป ทรายก็จะเคลื่อนที่ลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก และเมื่อมีคลื่นเคลื่อนที่เข้ามาปะทะชายฝั่งอีก ทรายก็
จะถนำพาเข้ามาสู่บริเวณชายฝั่งและเคลื่อนที่ลง ตามแรงโน้มถ่วงของโลกในลักษณะเช่นเดิม การกระทำของ คลื่น
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ดังกล่าวทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของทรายบริเวณ ชายฝั่งโดยรวมมีการเคลื่อนที่ไปตามแนวทิศทางของคลื่นที่ 
เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่ง 
  บริเวณชายฝั่งเป็นบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งท่ีเกิดจากลมและทั้งการกัดเซาะและการ
เติมเต็มของทรายจากคลื่นทะเล ในกรณีที่การสะสมตัวของทรายบริเวณชายฝั่งมีน้อยกว่าที่ถูกกัดเซาะออกไป จะ
ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal Erosion) ตำแหน่งการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย 
  ความไม่สมดุลของการกัดเซาะและการเติมเต็มของทรายบริเวณชายฝั่ง อาจเกิดข้ึนเนื่องจากหลายสาเหตุ 
เช่น การปลูกสิ่งก่อสร้างขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนบริเวณริมชายฝั่ง การสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งโดยไม่ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น การ
เพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเล การมีลมพัดเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทิศทางของคลื่นทะเล รวมถึงการ
รุกล้ำพื้นที่ป้าชายเลน 
  การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งมีหลายวิธีการ ในบางบริเวณมีการก่อสร้างโครงสร้างแบบตรง ๆ ขึ้น การ
ก่อสร้าง โครงสร้างส่วนใหญ่จะใช้แก้ปัญหาพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง และก่อนที่จะดำเนินการ
ก่อสร้างต้องมีการศึกษาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและรอบคอบ เพ่ือพิจารณาถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งบริเวณท่ีจะดำเนินการก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง การก่อสร้างเข่ือนหินป้องกันคลื่น 
เป็นโครงสร้างป้องกันคลื่นทะเลที่ชัดเข้าหาชายฝั่ง ผลจากการก่อสร้าง จะทำให้ทรายทิ้งตะกอนสะสมตัวอยู่บริเวณ
หลังแนวเขื่อน เป็นการช่วยลดการถอยร่นของชายฝั่งได้อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนั้นการปลูกป่าชายเลนและการปักไม้ไผ่
บริเวณแนวชายฝั่งก็สามารถช่วยชะลอความรุนแรงของคลื่นทะเลได้อีกทางหนึ่ง  

การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดข้ึนตลอดเวลาจากการกัดเซาะ 
ของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอนบริเวณชายฝั่งจากตำแหน่งหนึ่งเคลื่อนที่ไปสะสมตัวในอีกตำแหน่งหนึ่ง ทำให้แนว
ชายฝั่งเดิมเปลี่ยนแปลงไป บริเวณท่ีมีปริมาณตะกอนเคลื่อนที่ข้ามาเติมเต็มชายฝั่งน้อยกว่าปริมาณตะกอนที่
เคลื่อนที่ออกไปจากชายฝั่ง จัดว่าเป็นบริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝั่ง 

6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. อยู่อย่างพอเพียง         
2. มุ่งม่ันในการทำงาน   
3. มีจิตสาธารณะ   

7. กิจกรรมการเรียนรู้  
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycles: 5Es) (2 ชัว่โมง; 120นาที)   

 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement)   
   1) ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติโดยใช้ข่าวที่แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกตัวอย่างปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน ในปีพ.ศ.2562 จากคลิปวีดิ
ทัศน์ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีนไม่เคยหยุดกัดเซาะ จากสำนักข่าวช่อง ThaiPBS (อ้างอิงแนบท้าย
แผนการจัดการเรียนรู้) 
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   2) .ครูให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การสังเกต
และอภิปรายเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ โดยครูอาจใช้คำถามในการอภิปราย เช่น 

- เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ เกิดข้ึนได้อย่างไร 
   - เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
   - ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

ขั้นที ่2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)   
  3) ครูกำหนดให้นักเรียนยกตัวอย่างกรณีภัยธรรมชาติ เกี่ยวกับน้ำแผ่นดินถล่มและการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยภายในช่วงเวลา 1-2 ปีปัจจบุัน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษากรณีตัวอย่างที่
ไม่ซ้ำกัน 
   4) นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เลือกไว้ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

- กระบวนการเกิด 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด 
- ผลกระทบ 
- แนวทางในการเฝ้าระวัง 
- แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

   4) นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการศึกษาในประเด็นการค้นคว้าทั้ง 5 ประเด็น แล้วบันทึกลงใน
แบบบันทึกการค้นคว้า 

  ขั้นที ่3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)   
 5) ครูสุ่มเลือกนักเรียนตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมานำเสนอในหัวข้อประเด็นการค้นคว้า 

โดยนักเรียน 1 คน นำเสนอ 1 หัวข้อไม่ซ้ำกัน แล้วอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยวิธีการสุ่มรายชื่อนักเรียนใช้โปรแกรม
วงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) แล้วทำการสุ่มหมายเลขนักเรียนในห้องเรียน  

6) สมาชิกในกลุ่มที่ตัวแทนออกมานำเสนอ ให้ตั้งคำถามจากเรื่องที่นำเสนอ เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
อื่นตอบคำถาม กลุ่มละ 1 ข้อ เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่สมาชิกสงสัยจากการทำ
กิจกรรม 
   7) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาควรได้ข้อสรุปว่า  
   - การกัดเซาะชายฝั่ง เกิดจากตะกอนบริเวณชายฝั่งถูกนำพาไปยังบริเวณอ่ืนเนื่องจากคลื่น 
จากทะเล การกัดเซาะชายฝั่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์ นอกจากนี้การกัดเซาะ
ชายฝั่งยังอาจเกิดจากการทรุดตัวของแผ่นหรือการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเล 
   - ดินถล่ม เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจาก 
แรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความลาดชันของพ้ืนที่ สภาพทางธรณีวิทยา ปริมาณฝน 
พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
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ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)   
     8) นักเรียนสร้างแบบจำลอง เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดน้ำท่วม โดยให้นักเรียนอ่านชื่อ
กิจกรรมที ่7.10 แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร จุดประสงค ์และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจ  
โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
   - กิจกรรมนี้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร (กระบวนการเกิดแผ่นดินถล่มจากแบบจำลอง) 
   - กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (อธิบายการเกิดแผ่นดินถล่มและอธิบายผลกระทบจากแผ่นดิน
ถล่มที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
   - วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่ม
และผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง นำเสนอ
แบบจำลอง และอภิปรายเปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างขึ้น)    
   - นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่ม
และผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
   9) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามวิธีดำเนินกิจกรรม ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม  
ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ 

  ขั้นที ่5 ขั้นประเมิน (Evaluation)   
   10) จัดแสดงผลงานในชั้นเรียน และนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถาม
ท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรม โดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากการ
ทำกิจกรรมว่า แผ่นดินถล่มเป็นการเคลื่อนที่ของดินหรือหินลงมาตามความลาดชันของพ้ืนที่ เนื่องจากปัจจัยแรง
โน้มถ่วงของโลก ภูมิประเทศ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ชนิดของดิน หิน แร่ หรือตะกอน ปริมาณฝน ปริมาณพืชปก
คลุมดิน และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

1. อธิบายผลกระทบจาก 
    แผ่นดินถล่มและการ 
    กัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อ 
    สิ่งมีชีวิตและ 
    สิ่งแวดล้อม 
    (ด้านความรู้: K) 

- ตรวจการบันทึกการ 
  ค้นคว้าตามหัวข้อที่ 
  กำหนด 
 

- แบบประเมินการบันทึก 
  การค้นคว้า เรื่อง  
  กระบวนการเกิดภัย 
  ธรรมชาต ิ

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านความรู้  

2. การใช้ทักษะการสร้าง 
    แบบจำลอง จากการ 
    สร้างแบบจำลองที่ 
    แสดงให้เห็นถึงการ 
    แก้ปัญหาแผ่นดินถล่ม 
    (ด้านกระบวนการ: P) 

- ตรวจผลการทำกิจกรรม 
  แบบจำลองการเกิด 
  แผ่นดินถล่ม 

- แบบประเมินผลการทำ 
  แบบจำลองการเกิด 
  แผ่นดินถล่ม 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านกระบวนการ 
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ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
3. ตระหนักถึงการเลือก 
    ใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับการ 
    ออกแบบแบบจำลอง 
    การเกิดภัยธรรมชาติ 
    (ด้านเจตคต:ิ A) 

- สังเกตการณ์ใช้วัสดุที่ 
  คุ้มค่ากับการออกแบบ 
  แบบจำลองการเกิด 
  ภัยธรรมชาต ิ
 

- แบบสังเกตการณ์ใช้วัสดุที่ 
  คุ้มค่ากับการออกแบบใน 
  การทำกิจกรรมของ 
  นักเรียน  
 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านเจตคติ 

9. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้   
9.1 วีดีทัศน์: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีนไม่เคยหยุดกัดเซาะ  

จากสำนักข่าวช่อง ThaiPBS   
9.2 ใบกิจกรรม: กิจกรรมที่ 7.10 แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร 
9.3 แบบบันทึก: แบบบันทึกการค้นคว้า เรื่อง กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
9.4 โปรแกรม:    โปรแกรมวงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) 
9.5 อุปกรณ์การทำกิจกรรม: วัสดุอุปกรณ์ตามใบกิจกรรมที่ 7.10 แผ่นดินถล่มเกิดข้ึนได้อย่างไร 
  (แนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้) 
9.6 แหล่งเรียนรู้:   หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ  
หน้า 184-188  
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แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง 

ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ เกิดขึ้นได้อย่างไร ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q2. เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q3. ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ( ความรู้, เหตุผล ) 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q4. กิจกรรมนี้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (กระบวนการเกิดแผ่นดินถล่มจากแบบจำลอง)  

( ความรู้, เหตุผล ) 
Q5. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (อธิบายการเกิดแผ่นดินถล่มและอธิบายผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่มี

ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q6. วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่มและ

ผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง นำเสนอ
แบบจำลอง และอภิปรายเปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างขึ้น)   ( ความรู้, เหตุผล ) 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q7. นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่มและ
ผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ( ความรู้, เหตุผล ) 
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แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง 

ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การเกดิแผ่นดินถล่มและการกดัเซาะชายฝั่ง 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. มีความขยัน มานะพยายาม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีความรักและเมตตา 
5. มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

อธิบายเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินถลม่
และการกดัเซาะชายฝั่ง รวมทั้ง
ผลกระทบท้ังต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

กำหนดขอบเขตเนื้อหา 
สอดคล้องตามหลักสูตร 
ความยากง่ายของเนื้อหา 
เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน 

- ศึกษา เขียนแผนการจดัการ 
  เรียนรู้และประเมิน 
  ความเหมาะสมของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ตามลำดับขั้นตอนที่เขียนไว้ใน 

  แผนการจัดการเรียนรู ้
 
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ 
ตามเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ใน 
แผนการจดัการเรียนรู ้

จัดการเรียนการสอนตาม 
เวลาที่กำหนด 

 

ตรวจสอบและวางแผน 
รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิด 
การเปลีย่นแปลง 

การจัด
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรยีนเป็น 
สำคัญใช้กระบวนการสบืเสาะ 
หาความรู้ (5 Es) 

กำหนดกิจกรรมเหมาะสม 
กับเนื้อหา, ระดับชั้นของ 
ผู้เรยีนและเวลา 

กำหนดกิจกรรมในแผนชัดเจน 
ใช้รูปแบบสอดคล้องกับสาระ 
และธรรมชาติของวิชา 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรยีนได้ใช้และเรียนรู้การใช้ 
งานเครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ 
เพื่อบรรลจุุดประสงค์ที่วางไว ้

เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
และทั่วถึงกับนักเรียน 

ตรวจสอบจำนวน, ความ 
เพียงพอและความพร้อมของ 
อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรยีนสามารถใช้ในการศึกษา 
สืบค้นข้อมูล เพื่อเกิดความรู ้
และสามารถเข้าใจ 

ใช้หนังสือ ครู และสืบค้น 
จากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
ที่หลากหลายและเช่ือถือได ้

จัดซื้อ จัดหา สืบเสาะ 
แหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียน 
ในชุมชน ในอินเทอร์เน็ต 

 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให ้
ผู้เรยีนบรรลุจดุประสงค์ที่วางไว ้
ทั้งด้านความรู้, ทักษะกระบวนการ 
และคณุลักษณะ 

มีการวัดและประเมินผล 
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
เวลา 

วัดและประเมินผลตาม 
สภาพจริง 
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แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง 

ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การเกดิแผ่นดินถล่มและการกดัเซาะชายฝั่ง 
2. ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย ์

3. มีความขยัน อดทน 

4. มีน้ำใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. อธิบายกระบวนการเกดิ 
    แผ่นดินถล่มและการกดัเซาะ 

    ชายฝั่ง รวมทั้งผลกระทบทั้งตอ่ 
    สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้นสิง่ที ่
    ต้องการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้อง 

    กับสื่อ อุปกรณ์ที่มี เวลา และระดับ 

    ความรู้ของนักเรียน 

1. สืบค้นข้อมลู ศึกษาเนื้อหาตามที่ครู 
    กำหนดอย่างครบถ้วน ตามลำดับ 
    ขั้นตอน 

2. นำความรู้ที่ไดม้าใช้ในการตอบ 
    คำถามในใบงานท่ีครูแจกให้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายในช้ันเรียน 
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5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้านองค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K 

อธิบายกระบวนการ
เกิดแผ่นดินถล่มและ
การกัดเซาะชายฝั่ง 
รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เข้าใจสาเหตุของการ
เกิดแผ่นดินถล่มและ
การกัดเซาะชายฝั่ง 
และหาแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไข 

- 

ทักษะ P 

สร้างแบบจำลองที่
แสดงให้เห็นถึงการเกิด
ภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

สื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ ร่วมกันลง
ความเห็นจากข้อมลู 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ ์

การเรยีน ให้เข้าที ่
และเรียบร้อย 

 

- 

ค่านิยม A 

มีเหตผุล มุ่งมั่น
พยายาม อยากรู้ อยาก
เห็น ไฝเ่รียนรู้และอยู่
อย่างพอเพียง 

แบ่งปันอุปกรณ์ สำหรับ
ตกแต่งช้ินงาน 

การสร้างบรรยากาศ 

รอบตัวให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

สร้างสังคมที่มีน้ำใจ 
แบ่งปัน 

สมรรถนะ C 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลย ี

 

- - 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9  ข้อที่ 1. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ทำตามลำดับขั้น ) , 10. ( การมี
ส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. ( ทำงานอย่างมีความสุข ) , 22. ( ความเพียร ) ,  
23. ( รู้-รัก-สามัคคี ) 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี ) 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ............................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
............................................................................................................................. ...................................................... 
........................................................................................................................................... .........................................  
...................................................................................................... .............................................................................. 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                            ( นางนริศา  บุระชัด )    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 
                  ( นางนริศา  บุระชัด ) 
              หวัหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 

                    ( นางกญัจนา  สมชาติ ) 
               รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 

                    ( นายบุญเลิศ  ทองชล ) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : วิดีทัศน์การสอน 
   

วีดีทัศน์เกี่ยวกับ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีนไม่เคยหยุดกัดเซาะ   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

ใช้นำเสนอเกี่ยวกับการอธิบายภัยธรรมชาติโดยใช้ข่าวที่แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็น
เหตุการณ์ล่าสุดในการเกิดน้ำท่วมใหญ่และท่วมเป็นระยะเวลานานจนมีการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ 
 

แหล่งที่มา:  เว็บไซต์อ้างอิง 
https://www.youtube.com/watch?v=vPYT6AWeVm0 
เผยแพร่เม่ือ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
(ช่อง YouTube: ข่าวช่อง ThaiPBS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vPYT6AWeVm0
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : ใบกิจกรรมที่ 7.10 
ใบกิจกรรมท่ี 7.10 แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร 

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 189-190 

 
กิจกรรมที่ 7.10 แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร? 

จุดประสงค์ 1. อธิบายกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่มจากแบบจำลอง  
2. อภิปรายและอธิบายผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

วัสดุอุปกรณ์ 1. ทรายหยาบหรือทรายละเอียด                    2. บ้านจำลอง 
3. กล่องพลาสติก (เจาะรูระบายน้ำ 1 ด้าน)        4. ไม้บรรทัด                   
5. ขวดนำพลาสติก ขนาด 500 cm3                6. น้ำสะอาด 

วิธีดำเนินกิจกรรม 1. นำทรายมาสร้างเป็นที่ลาดเชิงเขาจำลองลงในกล่องพลาสติก และมีบ้านจำลอง 
    ตั้งอยู่บริเวณด้านบนสุดและบริเวณด้านล่างสุดของที่ลาดเชิงเขา  
2. เจาะรูที่ก้นขวดน้ำพลาสติก ประมาณ 10รู ให้กระจายทั่วก้นขวด ขนาดเส้นผ่าน 
    ศูนย์กลางของที่เจาะประมาณ 1-2 มิลลิเมตร  
3. ร่วมกันอภิปรายและตั้งสมมติฐานว่า ถ้ามีการปล่อยน้ำให้ไหลอย่างต่อเนื่องผ่าน 
    รูจากขวดที่เจาะไว้ที่ระดับความสูงประมาณ 10 เชนติเมตร เหนือจุดสูงสุดของที่ 
    ลาดเชิงเขา เป็นเวลาประมาณ 1 นาที จะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไร เพราะเหตุ    
    ใด บันทึกผล  
4. ทำกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 
    เริ่มปล่อยน้ำจนแล้วเสร็จ และบันทึกผล  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดง การเตรียมปล่อยน้ำไปยังท่ีบาดเชิงเขาจำลอง 
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กิจกรรมที่ 7.10 แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร? 
 5. นำเสนอแบบจำลองการเกิดแผ่นดินถล่ม แล้วร่วมกันอภิปรายว่า สิ่งที่เกิดข้ึน

เป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่ อย่างไร  
6. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมกันอภิปราย และลงข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเกิด
แผ่นดินล่ม และผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ
นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 

 
คำถามท้ายกิจกรรม 
 
1. หลังจากปล่อยน้ำลงไปบริเวณท่ีลาดเชิงเขาแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบ้าง  
2. ถ้ากำหนดให้ที่ลาดเชิงขาจำลองแทนที่ลาดเชิงเขาในธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยดิน หิน แร่ หรือตะกอน ชนิด
ต่าง ๆ น้ำที่ปล่อยแทนน้ำฝน และน้ำที่ไหลอยู่บนที่ลาดชิงเขาแทนน้ำผิวดิน นักเรียนคิดว่าการกระทำของน้ำและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเทียบได้กับปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติ  
3. การเกิดแผ่นดินถล่มส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง  
4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : แบบบันทึกการค้นคว้า 
 
 

แบบบันทึกการค้นคว้า เรื่อง กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
 

1. กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
3. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
......................................................... ...................................................................................................  
4. แนวทางในการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
......................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
5. แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ............................... 
........................................................ ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : โปรแกรมวงล้อสุ่ม 
 

  โปรแกรมวงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  เป็นเว็บไซต์ที่ให้ใช้โปรแกรมช่วยในการจัดกลุ่มนักเรียนหรือสุ่มนักเรียนเพื่อตอบคำถาม ทำกิจกรรม    ที่
สามารถกำหนดตัวเลขหรือรายชื่อลงในวงล้อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะช่วยใน
การสุ่มรายชื่อนักเรียนเพื่อตอบคำถามหรือทำกิจกรรม ที่สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

ใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://wheelofnames.com/ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://wheelofnames.com/
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แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา วิทยาศาสตร์ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลุมยบุและแผ่นดินทรุด   ระดับชั้น ม.2  เวลา 2 ชั่วโมง 

 

 

 

 

  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ....................………………… 

………………………………………………………………. 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K    
ด้าน P    
ด้าน A    

 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน :  
- อธิบายผลกระทบจากหลุมยุบและแผ่นดินทรุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

  และสิ่งแวดล้อม 

- สร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ 

  เกิดภัยธรรมชาติ 
ชิ้นงาน : ใบกิจกรรม 
 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ตรวจการ

บันทึก 
แบบประเมิน
บันทึกการค้นคว้า 

ร้อยละ 60 

ด้าน P ตรวจผลการ
ทำกิจกรรม 

แบบประเมินผล
การทำ
แบบจำลองการ
เกิดภัยธรรมชาต ิ

ร้อยละ 30 

ด้าน A สังเกต แบบสังเกตการณ ์ ร้อยละ 10 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการ
เกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
สาระสำคัญ หลุมยุบและแผ่นดินทรุด   
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากหลุมยุบ
และแผ่นดินทรุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
      2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสร้างแบบจำลอง 
จากการสร้างแบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับ
กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง 
      3. นักเรียนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับ
การออกแบบแบบจำลองการเกิดภัยธรรมชาติ      
สมรรถนะสำคัญ  
1. ความสามารถในการคิด  
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. มุ่งม่ันในการทำงาน 
3. มีจิตสาธารณะ  

ชื่อแผนการเรียนรู้ 

หลุมยุบและแผ่นดินทรุด    
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและ
สรุป สร้างแบบจำลอง ทำใบกิจกรรม  

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : วีดทีัศน์ ใบกิจกรรม แบบบันทึก 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

 เวลา : 2 ชั่วโมง 
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แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง หลุมยุบและแผ่นดินทรุด   ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้     
 ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบน
ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.ตัวช้ีวัด   
 ว 3.2 ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ด้านความรู้ (K)       นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากหลุมยุบและแผ่นดินทรุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม 
2) ด้านทักษะ (P) นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสร้างแบบจำลอง จากการสร้างแบบจำลองที่

แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง 
3) ด้านเจตคติ (A)        นักเรียนตระหนักถึงการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับการออกแบบแบบจำลองการ

เกิดภัยธรรมชาติ 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

1) หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำหินปูน เกลือหินใต้
ดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถ้ำหรือ
ธารน้ำใต้ดิน 
2) แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน เมื่อมวล
ของแข็งหรือของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยู่ใต้ชั้น
ดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติหรือ
มนุษย์ 

- 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  หลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนผิวโลก มีลักษณะเป็นหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินโดย
บริเวณปากหลุมมีลักษณะเกือบกลมและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์ลางประมาณ 20 เมตร จนมากกว่า 200 เมตร 
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้บ้านเรือน ถนน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทรุดตัวลงไป และบางครั้งอาจทำให้มี
ผู้เสียชีวิตจากปรากฏการณ์นี้ได้  
  การเทน้ำลงไปในแก้ว น้ำจะค่อย ๆ ไหลซึมลงไปยังด้านล่างผ่านชั้นทราย และชั้นกรวด น้ำที่ไหลซึมลงไป
จะไปละลายเกลือแกงป่น และสารละลายที่เกิดข้ึนจะไหลออกจากแก้วผ่านรูที่เจาะไว้ที่กันแก้ว การละลายของ
เกลือแกงป่น ทำให้ชั้นทรายและชั้นกรวดที่วางตัวอยู่ด้านบนยุบตัวลงมาตามช่องว่างที่เกิดจากการละลายเกลือแกง
ป่น   
  ในธรรมชาติ บางพื้นที่จะมีเกลือหิน(NaCl) หรือแร่ยิปซัม (CaSO4.2H20) อยู่ใต้ดินในระดับตื้น ซึ่งเกลือ
หินและแร่ยิปซัมดังกล่าวละลายน้ำได้ ถ้าเกลือหินและแร่ยิปซัมมีการละลายเกิดขึ้น เนื่องจากการกระทำของน้ำ
บาดาล จะทำให้เกลือหินและแร่ยิปซัมกร่อนออกไปเกิดเป็นช่องว่าง ส่งผลทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงไปเป็น 
หลุมยุบ (sinkhole) ซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมหรือแอ่งบนพ้ืนดินที่ปากหลุมมีลักษณะเกือบกลม  
  นอกจากนั้นในธรรมชาติ เมื่อฝนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศจะเกิดเป็นกรดคาร์
บอนิก และในบางพ้ืนที่จะมีหินปูน (CaCO3) หรือ หินโดโลไมต์ [(CaMg(C๐3)2] วางตัวอยู่ใต้ดินในระดับตื้น ซึ่ง
หินปูนหรือหินโดโลไมต์จะมีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อน้ำที่มีสมบัติเป็นกรดเจือ
จางนี้ไหลซึมลงสู่ใต้ดินและไปสัมผัสกับหินปูนหรือหินโดโลไมต์จะเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้เกิดสารใหม่ คือ 
สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ซึ่งสามารถละลายน้ำได้ ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนทำให้เนื้อหินปูนหรือหินโดโล
ไมต์กร่อนออกไป การกร่อนที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานทำให้ช่องว่างของหินมีขนาดใหญ่ขึ้นจนปรากฏเป็นโพรงหรือถ้ำ
ใต้ดิน ส่งผลทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงไปเป็นหลุมยุบได้เช่นเดียวกัน  
  บางกรณีที่พ้ืนที่เป็นโพรงหรือถ้ำอยู่ใต้ดินเป็นเวลานาน เมื่อน้ำใต้ดินลดระดับลงด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ก็
สามารถทำให้พ้ืนดินเหนือโพรงหรือถ้ำยุบตัวลง ส่งผลทำให้เกิดหลุมยุบได้เช่นกัน หลุมยุบที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจมี
ขนาดใหญ่และ ถล่มลงมาอย่างฉับพลัน ส่งผลทำให้บ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นดินพังถล่มลงไป
ด้านล่าง และอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ 
  ดังนั้นหลุมยุบเป็นหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมมีลักษณะเกือบกลม อาจเกิดจากการถล่มของพ้ืนดิน
เหนือบริเวณโพรงหรือถ้ำของหินปูน หินโดโลไมต์ เกลือหิน แร่ยิปซัมที่อยู่ใต้ดิน บางกรณีที่พ้ืนที่เป็นโพรงหรือถ้ำอยู่
ใต้ดินเป็นเวลานาน เมื่อน้ำใต้ดินลดระดับลงด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ก็สามารถทำให้พื้นดินเหนือโพรงหรือถ้ำ
ยุบตัวลง เกิดหลุมยุบได ้ 
  นอกจากการเกิดหลุมยุบซึ่งเป็นหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินแล้ว ยังมีภัยธรรมชาติที่คล้ายกันซึ่งเกิดขึ้น
เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลเป็นปริมาณมาก นั้นคือ การสูบน้ำบาดาล จากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็น
ปริมาณมาก จนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำใน ช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูก
สูบขึ้นมาใช้ได้ทัน จะส่งผลทำให้ระดับน้ำใต้ดินบริเวณท่ีสูบน้ำและบริเวณข้างเคียง ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว จึงเกิด
ช่องว่างของอากาศระหว่าง ตะกอนในชั้นหินอุ้มน้ำ เมื่อไม่มีน้ำกักเก็บอยู่ตามช่องว่าง ระหว่างตะกอนของชั้นหินอุ้ม
น้ำ จะทำให้ตะกอนอัดตัวกันแน่นมากขึ้น เป็นสาเหตุให้ชั้นดิน ชั้นหิน หรือชั้นตะกอน ด้านบนทรุดตัวตามลงมาเกิด
เป็นแผ่นดินทรุด (Land Subsidence)  
  การทรุดตัวของแผ่นดินจะเกิดขึ้นมากที่สุดตรงบริเวณศูนย์กลางที่มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ความรุนแรง
ของแผ่นดินทรุดขึ้นอยู่กับอัตราการลดระดับลงของระดับน้ำใต้ดิน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำบาดาล 
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ความเสียหายที่ตามมาจากแผ่นดินทรุดคือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่มีแผ่นดินทรุดจะเกิดการทรุดตัวและเกิดการ
แตกร้าวขึ้น ความเสียหายของแผ่นดินทรุด 
  ดังนั้นแผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน ชั้นหิน หรือชั้นตะกอน เนื่องจากการลดระดับลงของระดับ
น้ำใต้ดินอย่างรวดเร็ว อาจเนื่องมาจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากจนเกินกว่าที่น้ำบาดาลที่อยู่
ใกล้เคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำได้ทัน ช่องว่างที่เกิดข้ึนส่งผลทำให้ชั้นดิน ชั้นหินหรือ
ชั้นตะกอน ตรงบริเวณท่ีสูบน้ำและบริเวณข้างเคียงทรุดตัวลงมา 

6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. อยู่อย่างพอเพียง         
2. มุ่งม่ันในการทำงาน   
3. มีจิตสาธารณะ   

7. กิจกรรมการเรียนรู้  
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycles: 5Es) (2 ชัว่โมง; 120นาที)   

 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement)   
   1) ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติโดยใช้ข่าวที่แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกตัวอย่างเหตุการณ์หลุมยุบในจังหวัดเชียงราย ในปีพ.ศ.2562 จากคลิปวีดิทัศน์ 
ไขปมหลุมยุบเชียงราย ไม่ใช่ปาฏิหาริย์!  จากสำนักข่าวช่องวัน one31 (อ้างอิงแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้) 
   2) .ครูให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การสังเกต
และอภิปรายเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ โดยครูอาจใช้คำถามในการอภิปราย เช่น 

- เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ เกิดข้ึนได้อย่างไร 
   - เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
   - ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

ขั้นที ่2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)   
  3) ครูกำหนดให้นักเรียนยกตัวอย่างกรณีภัยธรรมชาติ เกี่ยวกับหลุมยุบและแผ่นดินทรุด    
ที่เกิดขึน้ในประเทศไทยภายในช่วงเวลา 1-2 ปีปัจจุบัน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษากรณีตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกัน 
   4) นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เลือกไว้ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

- กระบวนการเกิด 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด 
- ผลกระทบ 
- แนวทางในการเฝ้าระวัง 
- แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
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   4) นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการศึกษาในประเด็นการค้นคว้าทั้ง 5 ประเด็น แล้วบันทึกลงใน
แบบบันทึกการค้นคว้า 

  ขั้นที ่3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)   
 5) ครูสุ่มเลือกนักเรียนตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมานำเสนอในหัวข้อประเด็นการค้นคว้าโดย

นักเรียน 1 คน นำเสนอ 1 หัวข้อไม่ซ้ำกัน แล้วอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยวิธีการสุ่มรายชื่อนักเรียนใช้โปรแกรมวงล้อ
สุ่ม (https://wheelofnames.com/) แล้วทำการสุ่มหมายเลขนักเรียนในห้องเรียน  

6) สมาชิกในกลุ่มที่ตัวแทนออกมานำเสนอ ให้ตั้งคำถามจากเรื่องที่นำเสนอ เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
อื่นตอบคำถาม กลุ่มละ 1 ข้อ เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเพิ่มเติมส่วนที่สมาชิกสงสัยจากการทำ
กิจกรรม 
   7) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาควรได้ข้อสรุปว่า  
   - หลุมยุบ เกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำหินปูน เกลือหิน หรือยิปซัมใต้พ้ืนดิน หรือทางน้ำหรือธาร
น้ำใต้ดิน ทำให้เกิดแอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ 
   - แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือหินร่วน เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณ
มากที่รองรับอยู่ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติหรือโดยการกระทำของมนุษย์ 

ขั้นที ่4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)   
     8) นักเรียนสร้างแบบจำลอง เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดน้ำท่วม โดยให้นักเรียนอ่านชื่อ
กิจกรรมที ่7.13 แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร จุดประสงค ์และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจ  
โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
   - กิจกรรมนี้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร (กระบวนการเกิดแผ่นดินทรุดจากแบบจำลอง) 
   - กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร อธิบายการเกิดแผ่นดินทรุดและอธิบายผลกระทบจากแผ่นดินทรุด
ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
   - วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินทรุด
และผลกระทบจากแผ่นดินทรุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง นำเสนอ
แบบจำลอง และอภิปรายเปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างขึ้น)   
   - นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินทรุด
และผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
   9) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามวิธีดำเนินกิจกรรม ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม  
ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ 

  ขั้นที ่5 ขั้นประเมิน (Evaluation)   
   10) จัดแสดงผลงานในชั้นเรียน และนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถาม
ท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรม โดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากการทำ
กิจกรรมว่า แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน ชั้นหิน หรือชั้นตะกอน เนื่องจากการลดระดับลงของระดับน้ำ
ใต้ดนิอย่างรวดเร็ว อาจเนื่องมาจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากจนเกินกว่าที่น้ำบาดาลที่อยู่ใกล้เคียง
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จะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำได้ทัน ช่องว่างที่เกิดข้ึนส่งผลทำให้ชั้นดิน ชั้นหินหรือชั้นตะกอน 
ตรงบริเวณท่ีสูบน้ำและบริเวณข้างเคียงทรุดตัวลงมา 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

1. อธิบายผลกระทบจาก 
    หลุมยุบและแผ่นดิน   
    ทรุด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
    และสิ่งแวดล้อม 
    (ด้านความรู้: K) 

- ตรวจการบันทึกการ 
  ค้นคว้าตามหัวข้อที่ 
  กำหนด 
 

- แบบประเมินการบันทึก 
  การค้นคว้า เรื่อง  
  กระบวนการเกิดภัย 
  ธรรมชาต ิ

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านความรู้  

2. การใช้ทักษะการสร้าง 
    แบบจำลอง จากการ 
    สร้างแบบจำลองที่ 
    แสดงให้เห็นถึงการ 
    แก้ปัญหาแผ่นดินทรุด 
    (ด้านกระบวนการ: P) 

- ตรวจผลการทำกิจกรรม 
  แบบจำลองการเกิด 
  แผ่นดินทรุด 

- แบบประเมินผลการทำ 
  แบบจำลองการเกิด 
  แผ่นดินทรุด 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านกระบวนการ 

3. ตระหนักถึงการเลือก 
    ใช้วัสดุที่คุ้มค่ากับการ   
    ออกแบบแบบจำลอง 
    การเกิดภัยธรรมชาติ 
    (ด้านเจตคต:ิ A) 

- สังเกตการณ์ใช้วัสดุที่ 
  คุ้มค่ากับการออกแบบ 
  แบบจำลองการเกิด 
  ภัยธรรมชาต ิ
 

- แบบสังเกตการณ์ใช้วัสดุที่ 
  คุ้มค่ากับการออกแบบใน 
  การทำกิจกรรมของ 
  นักเรียน  
 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 คะแนน  
ระดับคุณภาพดี ถือว่าผ่าน 
การประเมินด้านเจตคติ 

9. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้   
9.1 วีดีทัศน์: ไขปมหลุมยุบเชียงราย ไม่ใช่ปาฏิหาริย์!  จากสำนักข่าวช่อง one31   
9.2 ใบกิจกรรม: กิจกรรมที่ 7.13 แผ่นดินทรุดเกิดข้ึนได้อย่างไร 
9.3 แบบบันทึก: แบบบันทึกการค้นคว้า เรื่อง กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
9.4 โปรแกรม:    โปรแกรมวงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) 
9.5 อุปกรณ์การทำกิจกรรม: วัสดุอุปกรณ์ตามที่ออกแบบ 
9.6 แหล่งเรียนรู้:   หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ  
หน้า 184-188  
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แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง หลุมยุบและแผ่นดินทรุด   ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ เกิดขึ้นได้อย่างไร ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q2. เหตุการณ์ในข่าวหรือจากภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q3. ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ( ความรู้, เหตุผล ) 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q4. กิจกรรมนี้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (กระบวนการเกิดแผ่นดินทรุดจากแบบจำลอง) 

( ความรู้, เหตุผล ) 
Q5. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (อธิบายการเกิดแผ่นดินทรุดและอธิบายผลกระทบจากแผ่นดินทรุดที่มี

ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ( ความรู้, เหตุผล ) 
Q6. วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินทรุดและ

ผลกระทบจากแผ่นดินทรุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง นำเสนอ
แบบจำลอง และอภิปรายเปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างขึ้น)  ( ความรู้, เหตุผล ) 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q7. นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหลุมยุบและ
แผ่นดินทรุด รวมทั้งผลกระทบมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ( ความรู้, เหตุผล ) 
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แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง หลุมยุบและแผ่นดินทรุด   ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การเกดิหลมุยุบและแผ่นดินทรดุ 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. มีความขยัน มานะพยายาม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีความรักและเมตตา 
5. มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

อธิบายเกี่ยวกับการเกิดหลุมยุบและ
แผ่นดินทรดุ รวมทั้งผลกระทบทั้งต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

กำหนดขอบเขตเนื้อหา 
สอดคล้องตามหลักสูตร 
ความยากง่ายของเนื้อหา 
เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน 

- ศึกษา เขียนแผนการจดัการ 
  เรียนรู้และประเมิน 
  ความเหมาะสมของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ตามลำดับขั้นตอนที่เขียนไว้ใน 

  แผนการจัดการเรียนรู ้
 
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ 
ตามเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ใน 
แผนการจดัการเรียนรู ้

จัดการเรียนการสอนตาม 
เวลาที่กำหนด 

 

ตรวจสอบและวางแผน 
รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิด 
การเปลีย่นแปลง 

การจัด
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรยีนเป็น 
สำคัญใช้กระบวนการสบืเสาะ 
หาความรู้ (5 Es) 

กำหนดกิจกรรมเหมาะสม 
กับเนื้อหา, ระดับชั้นของ 
ผู้เรยีนและเวลา 

กำหนดกิจกรรมในแผนชัดเจน 
ใช้รูปแบบสอดคล้องกับสาระ 
และธรรมชาติของวิชา 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรยีนได้ใช้และเรียนรู้การใช้ 
งานเครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ 
เพื่อบรรลจุุดประสงค์ที่วางไว ้

เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
และทั่วถึงกับนักเรียน 

ตรวจสอบจำนวน, ความ 
เพียงพอและความพร้อมของ 
อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรยีนสามารถใช้ในการศึกษา 
สืบค้นข้อมูล เพื่อเกิดความรู ้
และสามารถเข้าใจ 

ใช้หนังสือ ครู และสืบค้น 
จากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
ที่หลากหลายและเช่ือถือได ้

จัดซื้อ จัดหา สืบเสาะ 
แหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียน 
ในชุมชน ในอินเทอร์เน็ต 

 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให ้
ผู้เรยีนบรรลุจดุประสงค์ที่วางไว ้
ทั้งด้านความรู้, ทักษะกระบวนการ 
และคณุลักษณะ 

มีการวัดและประเมินผล 
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
เวลา 

วัดและประเมินผลตาม 
สภาพจริง 
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แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง หลุมยุบและแผ่นดินทรุด   ระดับชั้น ม.2 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การเกดิหลมุยุบและแผ่นดินทรดุ 
2. ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย ์

3. มีความขยัน อดทน 

4. มีน้ำใจ เสียสละ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. อธิบายกระบวนการเกดิ 
    หลุมยุบและแผ่นดินทรุด  
    รวมทั้งผลกระทบทั้งต่อ 
    สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้นสิง่ที ่
    ต้องการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้อง 

    กับสื่อ อุปกรณ์ที่มี เวลา และระดับ 

    ความรู้ของนักเรียน 

1. สืบค้นข้อมลู ศึกษาเนื้อหาตามที่ครู 
    กำหนดอย่างครบถ้วน ตามลำดับ 
    ขั้นตอน 

2. นำความรู้ที่ไดม้าใช้ในการตอบ 
    คำถามในใบงานท่ีครูแจกให้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายในช้ันเรียน 
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5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้านองค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ K 

อธิบายกระบวนการ
เกิดหลมุยุบและ
แผ่นดินทรดุ รวมทั้ง
ผลกระทบท้ังต่อ 
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เข้าใจสาเหตุของการ
เกิดแผ่นดินถล่มและ
การกัดเซาะชายฝั่ง 
และหาแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไข 

- 

ทักษะ P 

สร้างแบบจำลองที่
แสดงให้เห็นถึงการเกิด
ภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

สื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ ร่วมกันลง
ความเห็นจากข้อมลู 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ ์

การเรยีน ให้เข้าที ่
และเรียบร้อย 

 

- 

ค่านิยม A 

มีเหตผุล มุ่งมั่น
พยายาม อยากรู้ อยาก
เห็น ไฝเ่รียนรู้และอยู่
อย่างพอเพียง 

แบ่งปันอุปกรณ์ สำหรับ
ตกแต่งช้ินงาน 

การสร้างบรรยากาศ 

รอบตัวให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

สร้างสังคมที่มีน้ำใจ 
แบ่งปัน 

สมรรถนะ C 

มีความสามารถในดา้น
การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มีทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลย ี

 

- - 

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9  ข้อที่ 1. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ทำตามลำดับขั้น ) , 10. ( การมี
ส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. ( ทำงานอย่างมีความสุข ) , 22. ( ความเพียร ) ,  
23. ( รู้-รัก-สามัคคี ) 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี ) 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วิทยาศาสตร์ 4  ชั้น ม.2 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ............................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
............................................................................................................................. ...................................................... 
........................................................................................................................................... .........................................  
...................................................................................................... .............................................................................. 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                            ( นางนริศา  บุระชัด )    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 
                  ( นางนริศา  บุระชัด ) 
              หวัหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 

                    ( นางกญัจนา  สมชาติ ) 
               รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 

                    ( นายบุญเลิศ  ทองชล ) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : วิดีทัศน์การสอน 
 

วีดีทัศน์เกี่ยวกับ ไขปมหลุมยุบเชียงราย ไม่ใช่ปาฏิหาริย์! จากสำนักข่าวช่อง one31   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ใช้นำเสนอเกี่ยวกับการอธิบายภัยธรรมชาติโดยใช้ข่าวที่แสดงให้เห็นภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ยกตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินทรุด จังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เป็นเหตุการณ์ล่าสุด 
ในการสร้างความตกใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก 
 

แหล่งที่มา:  เว็บไซต์อ้างอิง 
https://www.youtube.com/watch?v=0kc3Xua_m40 
เผยแพร่เม่ือ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 
(ช่อง YouTube: ข่าวช่องวัน one31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0kc3Xua_m40
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : ใบกิจกรรมที่ 7.13 
 

ใบกิจกรรมท่ี 7.13 แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 202-203 
 

กิจกรรมที่ 7.13 แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร? 
จุดประสงค์ 1. อธิบายกระบวนการเกิดแผ่นดินทรุดจากแบบจำลอง  

2. อภิปรายและอธิบายผลกระทบจากแผ่นดินทรุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
วัสดุอุปกรณ์ 1. กรวด                  2. สำลี                                            3. ดินน้ำมัน  

4. ไม้บรรทัด             5. ขวดน้ำพลาสติก ขนาด 500 cm3         6. น้ำสะอาด 
วิธีดำเนินกิจกรรม 1. สร้างแบบจำลองการเกิดแผ่นดินทรุด โดยตัดขวดน้ำพลาสติก และเจาะรูที่กันขวด 

    ประมาณ 10 รู ให้กระจายทั่วกันขวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะ 
    ประมาณ 12 มิลลิเมตร จากนั้นนำดินน้ำมันอุดรู้ด้านนอก  
    ทั้งหมดไว้ให้แน่น  
2. สร้างแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศท่ีประกอบ 
    ด้วยชั้นหินต่าง ๆ โดยขั้นแรกให้นำสำลีชุบน้ำจนชุ่ม 
    ใส่ไว้ในขวดที่เจาะรูไว้ให้สำลีมีระดับความสูงจาก 
    ก้นขวดประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงขวด  
3. เติมกรวดลงบนสำลีจนเต็มเสมอขอบขวด  
4. ร่วมกันอภิปรายและตั้งสมมติฐานว่า  
    ถ้านำดินน้ำมันที่อุดรูไว้ออกจนหมด  
    และตั้งไว้ประมาณ 60 นาที่ จะมีการ 
    เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง บันทึกผล  
5. ทำกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  
    บันทึกผล                                        
                                                          ภาพแสดงการเติมกรวดลงบนสำลี 
6. นำเสนอแบบจำลองการเกิดแผ่นดินทรุด               จนเต็มเสมอขอบขวด 
    แล้วร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นไป 
    ตามท่ีตั้งสมมติฐานไว้ หรือไม่อย่างไร  
7. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป เกี่ยวกับกระบวนการเกิด   
    แผ่นดินทรุด และผลกระทบจากแผ่นดินทรุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ   
    นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 
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คำถามท้ายกิจกรรม 
 
1. หลังจากตั้งชุดกิจกรรมไว้เป็นเวลา 60 นาที แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  
2. ถ้ากำหนดให้กรวดแทนชั้นหิน สำลีชุบน้ำแทนชั้นหินอุ้มน้ำในธรรมชาติ น้ำที่กักเก็บอยู่ในสำลีแทนน้ำบาดาล 
และการปล่อยน้ำออกจากขวดแทนการสูบน้ำบาดาลไปใช้ประโยชน์ นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของสำลีและ
กรวด เทียบได้กับปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติ  
3. การเกิดแผ่นดินทรุดส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง  
4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : แบบบันทึกการค้นคว้า 
 
 

แบบบันทึกการค้นคว้า เรื่อง กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
 

1. กระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ............................... 
.......................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................. ............... 
2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
3. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
......................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
4. แนวทางในการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................................................. .......................... 
5. แนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
........................................................ ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................ ............................................................ 
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สื่อการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : โปรแกรมวงล้อสุ่ม 
 

  โปรแกรมวงล้อสุ่ม (https://wheelofnames.com/) 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ใช้โปรแกรมช่วยในการจัดกลุ่มนักเรียนหรือสุ่มนักเรียนเพื่อตอบคำถาม ทำกิจกรรม    ที่ 

สามารถกำหนดตัวเลขหรือรายชื่อลงในวงล้อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะช่วยใน
การสุ่มรายชื่อนักเรียนเพื่อตอบคำถามหรือทำกิจกรรม ที่สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

ใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://wheelofnames.com/ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://wheelofnames.com/

