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อาจารย์ชลธิชา เก็นซ ์

 

สาระสําคัญ (Overview / Annotation) 

  สภาพพื@นผิวโลกแต่ละแห่งแตกต่างกนั ทาํให้ความสามารถในการดูดซับรังสีจากดวงอาทิตยข์องแต่ละ

พื@นที$ไม่เท่ากนั บริเวณป่าทึบจะดูดรังสีไดด้ีที$สุด รองลงมาคือพื@นดินและพื@นนํ@า ตามลาํดบั เป็นผลให้อากาศที$อยู่

เหนือพื@นที$ดังกล่าวมีอุณหภูมิและความกดอากาศต่างกนั และส่งผลทาํให้เกิดการเคลื$อนที$ของอากาศ อากาศเมื$อ

ได้รับความร้อนจะขยายตวั และหากบริเวณนั@นมีความกดอากาศตํ$าอากาศจะลอยตวัสูงขึ@น บริเวณที$อากาศเย็น

กว่ามีความกดอากาศสูงกว่าจะเคลื$อนเขา้มาแทนที$อากาศร้อน ทาํให้เกิด ลม ถา้บริเวณทั@งสองแห่งมีความกด

อากาศต่างกนัมาก ลมจะพดัแรงจนบางครั@ งเรียกว่า พายุ ซึ$ งทาํให้เกิดความเสียหายแก่สิ$งต่างๆ ในบริเวณที$พายุ

พดัผ่าน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั=นพื=นฐาน (Local / National Standards) 

  มาตรฐาน  ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการต่างๆที$เกิดขึ@นบนผิวโลกและภายนอกโลก ความสัมพนัธ์ของ

กระบวนการต่างๆ  ที$มีผลต่อการเปลี$ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั=น 
  1.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายเกี$ยวกับปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ  แปลความหมายจากพยากรณ์อากาศ  

อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดาํรงชีวิตและสิ$งแวดลอ้ม 
   2.  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์  อภิปราย  และอธิบายปรากฏการณ์ที$เกิดขึ@นตามธรรมชาติของโลกและ

กิจกรรมที$เกิดจากมนุษยมี์ผลต่อการเปลี$ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  ซึ$งส่วนผลต่อการดาํรงชีวิตและสิ$งแวดลอ้ม 
 

ตัวชี=วัด/ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง (Content Standards)                              
1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี$ยวกบัปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ไดแ้ก่ การเกิดลม ชนิดของลม 

2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ ที$มีต่อมนุษย์และสิ$งแวดล้อม รวมทั@งเสนอแนะวิธี

ป้องกนัภยัที$เกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

 

 



จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

  ด้านความรู้ (K) 

1. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเกิดลม และชนิดของลมแต่ละประเภทได ้

2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที$มีต่อมนุษยแ์ละสิ$งแวดล้อมรวมทั@งเสนอแนะวิธี
ป้องกนัภยัที$เกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P)  

1. นกัเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกดิลม และชนิดของลมได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

  1.  ให้ความร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบตัิงานกลุ่ม 

2. มีเหตุผล รับฟังความคดิเห็นของผูอื้$น 

3. มีความรับผิดชอบและทาํงานครบถว้นตามที$ไดร้ับมอบหมายและทนัเวลาที$กาํหนด 
 

สาระการเรียนรู้/เนื=อหาสาระ (Content) 

ลมและพาย ุ

  สภาพพื@นผิวโลกแต่ละแห่งแตกต่างกนั ทาํให้ความสามารถในการดูดซับรังสีจากดวงอาทิตยข์องแต่ละ

พื@นที$ไม่เท่ากนั บริเวณป่าทึบจะดดูรังสีไดด้ีที$สุด รองลงมาคือพื@นดินและพื@นนํ@า ตามลาํดบั เป็นผลให้อากาศที$อยู่

เหนือพื@นที$ดงักล่าวมีอุณหภูมิและความกดอากาศต่างกนั และส่งผลทาํให้เกิดการเคลื$อนที$ของอากาศ 

การเกดิลมและพาย ุ

  อากาศเมื$อไดร้ับความร้อนจะขยายตวั และหากบริเวณนั@นมีความกดอากาศตํ$าอากาศจะลอยตวัสูงขึ@น 

บริเวณที$อากาศเยน็กว่ามีความกดอากาศสูงกว่าจะเคลื$อนเขา้มาแทนที$อากาศร้อน ทาํให้เกดิ ลม ถา้บริเวณทั@ง

สองแห่งมีความกดอากาศต่างกนัมาก ลมจะพดัแรงจนบางครั@ งเรียกว่า พาย ุซึ$งทาํให้เกิดความเสียหายแก่สิ$ง

ต่างๆ ในบริเวณที$พายุพดัผ่าน 

ชนิดของลมและพาย ุ

  1. ลมประจําภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลมประจาํภูมิภาคต่างๆ เช่น ลมที$พดัในซีกโลกใต ้พดัจากทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัตะวนัตกเฉียงเหนือ เรียกว่า "ลมค้า" 

  2. ลมประจําฤด ูเป็นลมที$พดัเป็นประจาํตามฤดกูาล ลมมรสุมเป็นส่วนหนึ$งของลมที$พดัตามฤดกูาล มี

ทิศแน่นอนและสมํ$าเสมอ สาเหตุใหญ่เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื@นดินและพื@นนํ@า ในฤดูหนาว

อุณหภูมิของพื@นดนิเยน็กว่าอุณหภูมิของนํ@าในมหาสมุทร เป็นเหตุทาํให้เกิดลมพดัในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ประเทศไทยอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   2.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ---เป็นลมที$พดัปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือน

พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกาํเนิดบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตใ้นแถบมหาสมุทร

อินเดีย ลมมรสุมนี@จะนาํมวลอากาศชื@นจากมหาสมุทรอินเดยีมาสู่ประเทศไทย ทาํให้มีเมฆมาก ฝนตกชุกทั$วไป 



   2.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื ---เป็นลมที$พดัปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือน

ตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ มีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศ

มองโกเลียและจีน จึงพดัเอามวลอากาศเยน็และแห้งเขา้มาปกคลุมประเทศไทย ทาํให้ทอ้งฟ้าโปร่ง อากาศหนาว

เยน็และแห้งแลง้ทั$วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะ

ภาคใตฝั้$งตะวนัออก เนื$องจากมรสุมนี@นาํความชุ่มชื@นจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม 

  3. ลมประจําถิ0น เป็นลมที$เกิดเฉพาะแห่ง ในฤดูร้อนกลางเดือนกุมภาพนัธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ซึ$งของประเทศไทยมีอากาศร้อนจดั เมื$อมีอากาศเยน็จากประเทศจีนพดัลงมาปะทะทาํให้เกิดเป็นพายุ เรียกว่า 

พายุฤดูร้อน มีกาํลงัลมแรงจดักว่าพายดุีเปรสชนั ทาํความเสียหายแก่อาคารบา้นเรือนและตน้ไมหั้กโค่นได ้

  4. ลมประจําเวลา เป็นลมที$เกดิในช่วงเวลาที$ต่างกนั เช่น ในเวลากลางคืนอากาศเหนือพื@นดนิเยน็ว่า

อากาศเหนือพื@นนํ@า เนื$องจากพื@นดนิคายความร้อนไดเ้ร็วกวา่ อากาศจึงเคลื$อนที$จากฝั$งออกสู่ทะเล เรียกว่า ลมบก 

ส่วนในเวลากลางวนัอากาศเหนือพื@นดินร้อนกว่าอากาศเหนือพื@นนํ@า เนื$องจากพื@นดนิดูดความร้อนมากกว่าพื@น

นํ@า อากาศจึงเคลื$อนที$จากพื@นนํ@าเขา้สู่ฝั$งเรียกว่า ลมทะเล 

  5. พายุหมุนเขตร้อน เกิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนที$มีอุณหภูมิของนํ@าสูงกว่า 26.5 องศาเซลลเ์ซียส 

ความกดอากาศโดยทั$วไปตํ$ากว่า 1,000 มิลลิบาร์ เกิดพร้อมกบัลมที$พดัรุนแรงมาก โดยพดัเวียนเป็นวงทวนเข็ม

นาฬิกาในซีกโลกเหนือ ส่วนทางซีกโลกใตพ้ดัเวียนเป็นวงตามเข็มนาฬิกาเขา้สู่ศูนยก์ลางพาย ุตามขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศไดก้าํหนดการเรียกชื$อพายุหมุนตามความรุนแรงดงันี@ 
 

ประเภทพายุหมุนเขตร้อน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง km/hr 

พายุดีเปรสชนั 

พายุโซนร้อน 

พายุไตฝุ่้น 

ไม่เกิน 63 

63-118 

มากกว่า 118 

 

 

พายุหมุนเขตร้อนมีชื$อเรียกต่างกนัไปตามแหล่งกาํเนิด เช่น  

  - พายุที$เกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่า "ไซโคลน (Cyclone)" 

  - พายุที$เกิดในมหาสมุทรแอตแลนตกิเหนือ ทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโก และทางดา้นตะวนัตกของ

เม็กซิโก เรียกว่า "เฮอร์ริเคน (Hurricane)" 

  - พายุที$เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือดา้นตะวนัตก มหาสมุทรแปซิฟิกใต ้และทะเลจีนใต ้เรียกว่า 

"ไต้ฝุ่ น (Typhoon)" 

  - พายุที$เกิดแถบทวีปออสเตรเลียเรียกว่า "วิลลี-วิลลี (Willy-Willy)" 
   

  6. พายุฟ้าคะนอง เป็นลมพายุที$พดัแรงฝนตกหนกัและมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเกิดขึ@นและบางครั@ งอาจมี

ลูกเห็บเกิดขึ@นดว้ย เราจะพบปรากฏการพายฟุ้าคะนองไดท้ั$วไปในเขตภูมิอากาศร้อนชื@น 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

1. นําเข้าสู่บทเรียน 

  1.1 ครูถามนกัเรียนว่า “การเกิดลมนั@นเกิดขึ@นไดอ้ย่างไร (แนวการตอบ เกดิจากบริเวณหนึ$งมีอุณหภูมิ

แตกต่างกนั)” 

  1.2 ครูถามต่อไปว่า “ถา้ลมเกิดจากอุณหภูมิที$มีความแตกตา่งกนั แลว้ถา้เกิดอุณหภูมิ ณ บริเวณนั@น

ต่างกนัมากๆ จะเกดิอะไรขึ@น (แนวการตอบ จะเกดิลมแรงมากขึ@น และกลายเป็นลมพายุ มรสุมต่างๆ)” 

  1.3 ครูกล่าวว่า “ใช่แลว้ หากบริเวณนั@นมีความแตกต่างของอุณหภูมิมากๆ กจ็ะเกดิลม และพายุที$มีความ

รุนแรงต่างๆ” 

  1.4 ครูถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนคิดว่าลมที$เกดิขึ@นในแต่ละพื@นที$ต่างๆของโลกเรานั@นเหมือนหรือต่างกนั

อย่างไร และทาํไมลมหรือพายุที$เกิดขึ@นนั@นจึงมีชื$อเรียกต่างกนัออกไป (แนวการตอบ ลมหรือพายุที$เกิดจะ

ต่างกนัแต่ละพื@นที$ และแหล่งกาํเนิด ส่วนการเรียกชื$อนั@นเรียกตามสถานที$ที$เกิดลม พายนุั@นๆ)” 

2. ขั=นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  

  2.1 ครูกล่าวว่า “ลมหรือพายุที$เกดิจะมีความรุนแรงแตกต่างกนัแต่ละพื@นที$ และแหล่งกาํเนิด ส่วนการ

เรียกชื$อนั@นเรียกตามสถานที$ที$เกดิลม พายุนั@นๆ” 

  2.2 ครูแจง้ให้นกัเรียนทราบว่า “วนันี@นกัเรียนจะไดเ้รียนเกี$ยวกบัชนิดของลมและพายุว่ามีอะไรบา้ง และ

แต่ละประเภทนั@นมีสาเหตุมาจากอะไร” 

  2.3 ครูอธิบาย “อากาศเมื$อไดร้ับความร้อนจะขยายตวั และหากบริเวณนั@นมีความกดอากาศตํ$าอากาศจะ

ลอยตวัสูงขึ@น บริเวณที$อากาศเยน็กว่ามีความกดอากาศสูงกว่าจะเคลื$อนเขา้มาแทนที$อากาศร้อน ทาํให้เกิด ลม ถา้

บริเวณทั@งสองแห่งมีความกดอากาศต่างกนัมาก ลมจะพดัแรงจนบางครั@ งเรียกว่า พาย ุซึ$งทาํให้เกิดความเสียหาย

แก่สิ$งต่างๆ ในบริเวณที$พายุพดัผ่าน”  

  2.4 ครูอธิบายต่อไปว่า “ชนิดของลมและพาย ุสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็นดงันี@ 

  1. ลมประจําภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลมประจาํภูมิภาคต่างๆ เช่น ลมที$พดัในซีกโลกใต ้พดัจากทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัตะวนัตกเฉียงเหนือ เรียกว่า "ลมค้า" 

  2. ลมประจําฤด ูเป็นลมที$พดัเป็นประจาํตามฤดกูาล ลมมรสุมเป็นส่วนหนึ$งของลมที$พดัตามฤดกูาล มี

ทิศแน่นอนและสมํ$าเสมอ สาเหตุใหญ่เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื@นดินและพื@นนํ@า ในฤดูหนาว

อุณหภูมิของพื@นดนิเยน็กว่าอุณหภูมิของนํ@าในมหาสมุทร เป็นเหตุทาํให้เกิดลมพดัในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   2.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ---เป็นลมที$พดัปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือน

พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกาํเนิดบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตใ้นแถบมหาสมุทร

อินเดีย ลมมรสุมนี@จะนาํมวลอากาศชื@นจากมหาสมุทรอินเดยีมาสู่ประเทศไทย ทาํให้มีเมฆมาก ฝนตกชุกทั$วไป 



   2.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื ---เป็นลมที$พดัปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือน

ตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ มีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศ

มองโกเลียและจีน จึงพดัเอามวลอากาศเยน็และแห้งเขา้มาปกคลุมประเทศไทย ทาํให้ทอ้งฟ้าโปร่ง อากาศหนาว

เยน็และแห้งแลง้ทั$วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะ

ภาคใตฝั้$งตะวนัออก เนื$องจากมรสุมนี@นาํความชุ่มชื@นจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม 

  3. ลมประจําถิ0น เป็นลมที$เกิดเฉพาะแห่ง ในฤดูร้อนกลางเดือนกุมภาพนัธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ซึ$งของประเทศไทยมีอากาศร้อนจดั เมื$อมีอากาศเยน็จากประเทศจีนพดัลงมาปะทะทาํให้เกิดเป็นพายุ เรียกว่า 

พายุฤดูร้อน มีกาํลงัลมแรงจดักว่าพายดุีเปรสชนั ทาํความเสียหายแก่อาคารบา้นเรือนและตน้ไมหั้กโค่นได ้

  4. ลมประจําเวลา เป็นลมที$เกดิในช่วงเวลาที$ต่างกนั เช่น ในเวลากลางคืนอากาศเหนือพื@นดนิเยน็ว่า

อากาศเหนือพื@นนํ@า เนื$องจากพื@นดนิคายความร้อนไดเ้ร็วกวา่ อากาศจึงเคลื$อนที$จากฝั$งออกสู่ทะเล เรียกว่า ลมบก 

ส่วนในเวลากลางวนัอากาศเหนือพื@นดินร้อนกว่าอากาศเหนือพื@นนํ@า เนื$องจากพื@นดนิดูดความร้อนมากกว่าพื@น

นํ@า อากาศจึงเคลื$อนที$จากพื@นนํ@าเขา้สู่ฝั$งเรียกว่า ลมทะเล 

  5. พายุหมุนเขตร้อน เกิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนที$มีอุณหภูมิของนํ@าสูงกว่า 26.5 องศาเซลลเ์ซียส 

ความกดอากาศโดยทั$วไปตํ$ากว่า 1,000 มิลลิบาร์ เกิดพร้อมกบัลมที$พดัรุนแรงมาก โดยพดัเวียนเป็นวงทวนเข็ม

นาฬิกาในซีกโลกเหนือ ส่วนทางซีกโลกใตพ้ดัเวียนเป็นวงตามเข็มนาฬิกาเขา้สู่ศูนยก์ลางพาย ุตามขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศไดก้าํหนดการเรียกชื$อพายุหมุนตามความรุนแรงดงันี@ 
 

ประเภทพายุหมุนเขตร้อน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง km/hr 

พายุดีเปรสชนั 

พายุโซนร้อน 

พายุไตฝุ่้น 

ไม่เกิน 63 

63-118 

มากกว่า 118 

 

  6. พายุฟ้าคะนอง เป็นลมพายุที$พดัแรงฝนตกหนกัและมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเกิดขึ@นและบางครั@ งอาจมี

ลูกเห็บเกิดขึ@นดว้ย เราจะพบปรากฏการพายฟุ้าคะนองไดท้ั$วไปในเขตภูมิอากาศร้อนชื@น 

 

  2.5 ครูกล่าวว่า “พายุหมุนเขตร้อนมีชื$อเรียกต่างกนัไปตามแหล่งกาํเนิด เช่น  

  - พายุที$เกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่า "ไซโคลน (Cyclone)" 

  - พายุที$เกิดในมหาสมุทรแอตแลนตกิเหนือ ทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโก และทางดา้นตะวนัตกของ

เม็กซิโก เรียกว่า "เฮอร์ริเคน (Hurricane)" 

  - พายุที$เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือดา้นตะวนัตก มหาสมุทรแปซิฟิกใต ้และทะเลจีนใต ้เรียกว่า 

"ไต้ฝุ่ น (Typhoon)" 

  - พายุที$เกิดแถบทวีปออสเตรเลียเรียกว่า "วิลลี-วิลลี (Willy-Willy)" 
 

 



3. ขั=นสรุปผล 

  3.1 ครูถามคาํถามนกัเรียนเพื$อตรวจสอบความเขา้ใจ โดยใชค้าํถามต่อไปนี@ 

   - ชนิดของลมและพายุต่างๆ นั@นจาํแนกไดจ้ากอะไร (แนวการตอบ จาํแนกตามความรุนแรง 

ลกัษณะการเกิด และมีชื$อเรียกต่างกนัตามสถานที$ที$เกิด) 

   - พายุใดที$เมื$อเกิดขึ@นแลว้จะมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง หรือฟ้าผ่า (แนวการตอบ พายุฟ้าคะนอง) 

   - ถา้เกิดพายุฟ้าคะนองแลว้นกัเรียนกาํลงัอยู่กลางแจง้นกัเรียนจะปฏิบตัิตวัอย่างไร (แนวการ

ตอบ ถา้รู้สึกว่าผมตั@งขึ@นแสดงว่ากาํลงัจะเกิดฟ้าผ่า ควรกม้ตวัให้ตํ$าสุดในท่านั$งกม้หนา้ลง ปลายเทา้ชิดกนั เขย่ง

ส้นเทา้ขึ@น พยายามให้ร่างกายสัมผสักบัพื@นดินนอ้ยที$สุด เพื$อลดโอกาสที$กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกาย)  

  3.2 ครูให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัดทบทวนความเขา้ใจ 
 

สื0อการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

- ใบความรู้และใบกิจกรรม  

- หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื@นฐาน  
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 

วิธีวัดและประเมิน 

   - ทาํแบบฝึกหัดในใบความรู ้

  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

  - การออกมานาํเสนอหนา้ชั@นเรียน 

เครื0องมือวัดและประเมินผล 

  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 

  -  แบบฝึกหัดในใบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

วิชา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวิชา  ว31102              ชั@นมธัยมศึกษาปีที$ 1 

เรื$อง  ชนิดของลมและพายุ                                                                                     ภาคเรียนที$ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

1.  ผลการจดัการเรียนรู ้

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                          ลงชื$อ………………………………ครูผูส้อน                                             

อาจารย์ชลธิชา เก็นซ ์                                                                                          

วนัที$…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               


