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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี0วัด  
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ที5เกิดขึ9นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของ

กระบวนการต่างๆ ที5 มีผลต่อการเปลี5ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก                           

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ จิตวิทยาศาสตร์สื5อสารสิ5งที5เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ตัวชี0วัด 

      ว 6.1 ม. 1/1สืบคน้และอธิบายองคป์ระกอบและการแบ่งชั9นบรรยากาศที5ปกคลุมผิวโลก 

 
1. สาระสําคัญ 
 บรรยากาศของโลกประกอบด้วยส่วนผสมของแก๊สต่างๆ ที5อยู่รอบโลกสูงขึ9 นไปจาก

พื9นผิวโลกหลายกิโลเมตร บรรยากาศแบ่งชั9นตามอุณหภูมิและการเปลี5ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง

จากพื9นดิน 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ด้านความรู้: เพื>อให้นกัเรียน 

2.1.1       สังเกตและยกตวัอย่างเหตุการณ์ที5แสดงไดว้่าอากาศอยู่รอบตวัเรา 
2.1.2 ยกตวัอย่างและอธิบายประโยชน์ของบรรยากาศที5ห่อหุ้มโลก 

              2.1.3     ระบุและอธิบายปรากฏการณ์ที5เกิดขึ9นในแต่ละชั9นบรรยากาศ 

              2.1.4     อภิปรายและอธิบายผลของรังสีจากดวงอาทิตยที์5มีผลต่ออุณหภูมิอากาศที5พื9นผิวโลก 

2.2  ด้านทกัษะ: เพื>อให้นกัเรียน 
2.2.1     อ่านวิเคราะห์และแปลความจากแผนภาพ 1.3 (หนงัสือเรียน วิทยาศาสตร์ 2 ม.1 เล่ม 2    

             หนา้ 4) 

2.2.2    ทดสอบรวบรวมขอ้มูล และอธิบายปริมาณการดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตยแ์ละการคาย 

           ความร้อนของสิ5งต่างๆ บนพื9นผิวโลกที5มีลกัษณะต่างกนั 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที> 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที> 5 

รายวิชา   วิทยาศาสตร์   รหัสวิชา  ว 22102   หน่วยการเรียนรู้   บรรยากาศของเรา           ชั0นมัธยมศึกษาปีที> 2 

   เรื>อง  ชั0นบรรยากาศและผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ     เวลา  2 คาบ 
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 2.3 ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์: เพื>อให้นักเรียน 
 2.3.1 มีวินยั 

 2.3.2 ใฝ่เรียนรู้ 

 

3. สาระการเรียนรู้ 
บรรยากาศ (Atmosphere) 
 หมายถึงอากาศที5อยู่รอบๆ ตวัเรา และที5หุ้มห่อโลกจากตั9งแต่พื9นดินขึ9นไปจนถึงระดบัที5สูงสุด

ในทอ้งฟ้า อากาศ หรือบรรยากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซต่างๆ รวมทั9งไอนํ9า ซึ5งระเหยมาจากพื9นนํ9าใน

แหล่งต่างๆและไดจ้ากการคายนํ9าของพืชดว้ย 

ความสําคัญของบรรยากาศ 
 1.ปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะ 

 2.กรองรังสีอลัตราไวโอเลต ไม่ให้ไหมผิ้วหนงั 

 3.ช่วยเผาไหมว้ตัถุที5เขา้มาในชั9นบรรยากาศ 

 4.ทาํให้เกิดกระบวนการต่างๆ ที5จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตเช่น มนุษยแ์ละสัตวใ์ชแ้ก๊ส O2 ในการ

หายใจ พืชใชแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในการสังเคราะห์แสง 

องค์ประกอบของบรรยากาศ 
              บรรยากาศเป็นของผสม  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบที5สําคญั  3 ส่วน คือ 

1. แก๊สต่าง  ๆอากาศจดัอยู่ในสถานะแก๊ส ถือเป็นองคป์ระกอบหลกัของบรรยากาศ   เป็นสารเนื9อ

เดียวประเภทสารละลาย ประกอบดว้ยตวัทาํละลาย คือ แก๊สไนโตรเจน (N2) มีปริมาณร้อยละ 78.08 โดย

ปริมาตร ส่วนตวัละลายไดแ้ก่ แก๊สออกซิเจน (O2) มีปริมาณร้อยละ 20.95 แก๊สอาร์กอน(Ar) มีปริมาณร้อยละ 

0.93 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีปริมาณร้อยละ 0.03 และ

แก๊สอื5น  ๆมีปริมาณร้อยละ 0.01 โดยปริมาตร 

            2. ไอนํ9า ปริมาณไอนํ9าในอากาศเกิดจากการระเหย

ของนํ9าจากแหล่งต่าง ๆ การระเหยของนํ9าจะมากหรือนอ้ย

ขึ9นอยู่กบัอุณหภูมิ พื9นที5ผิวหนา้และปริมาณไอนํ9าในอากาศ 

            3. อนุภาคที5เป็นของแข็ง ไดแ้ก ่ฝุ่นละออง ควนัไฟ 

ซึ5งอนุภาคต่าง ๆ ในบรรยากาศอาจแยกไดเ้ป็นอนุภาคที5เกดิขึ9นและแพร่กระจายสู่บรรยากาศจาก 

แหล่งกาํเนิดโดยตรง 

ชั0นบรรยากาศ 
 การจาํแนกเพื5อจดัชั9นของบรรยากาศ โดยทั5วไปจะจดัจาํแนกตามลกัษณะที5มีลกัษณะเด่นชดั

ตวัอย่างเช่น 

2.1 ตามการเปลี5ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงเป็นเกณฑซึ์5งแบ่งชั9นบรรยากาศได ้4 ชั9น คือ 
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1. โทรโพสเฟียร์ (troposhere)  

 1) เริ5มตั9งแต่ผิวโลกขึ9นไปถึงระยะ 10 กโิลเมตร 

            2) อุณหภูมิจะลดลงตามระดบัความสูง โดยทั5วไปจะลดลงประมาณ 6.5 องศาเซลเซียสต่อ1km 

 3) มีปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ลมพาย ุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เป็นตน้ 

 4) มีก๊าซที5สําคญัต่อการดาํรงชีวิต 

 5) บริเวณที5อยู่ระหว่างชั9นโทรโพสเฟียร์กบัชั9นสตาโตสเฟียร์ เรียกว่า โทรพพอส (tropopause) 

2. สตราโทสเฟียร์ (stratosphere)  

 1)  อยู่เหนือชั9นโทรโพสเฟียร์ขึ9นไปถึงระดบัความสูง 50 km 

 2)  อุณหภูมิจะเพิ5มขึ9นตามระดบัความสูงจากผิวโลก ในอตัรา 0.5 องศาเซลเซียสต่อความสูง 

                   1km 

 3)   มีก๊าซโอโซน (O3) ช่วยดูดกลื5นรังสี UV 

 4)   ไม่มีเมฆและพาย ุ  

 5)   เป็นชั9นบรรยากาศที5มีความชื9นในระดบัตํ5ามาก มีปริมาณของฝุ่นละอองนอ้ย 

 6)   มีประโยชน์ในการคมนาคม (เครื5องบินอยู่ในชั9นนี9) 

3. มีโซสเฟียร์ (mesophere) 

 1) อยู่เหนือชั9นสตราโทสเฟียร์ขึ9นไปถึงระดบัความสูง 80 km 

 2) อุณหภูมิจะลดลงตามระดบัความสูงอีกครั9 ง  

 3)  เป็นชั9นสุดทา้ยที5มีสัดส่วนของแก๊สในอากาศคงที5 

 4)  เมื5อมีวตัถุนอกโลกผ่านเขา้มา จะเกิดการเผาไหม ้

4. เทอร์โมสเฟียร์ (thermosphere) 

 1) อยู่เหนือชั9นมีโซสเฟียร์ ขึ9นไปถึงระดบัความสูง 80-600 km 

 2) อุณหภูมิจะเพิ5มขึ9นตามความสูงจนถึงประมาณ 1,700 °C 

 3) อากาศจะแตกตวัเป็นประจ ุสามารถสะทอ้นคลื5นวิทยุได ้

 4) เกิดปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงใต ้  

2.2 จาํแนกโดยใชส่้วนประกอบของอากาศที5มีแก๊ส เป็นเกณฑซึ์5งแบ่งชั9นบรรยากาศได ้ 

      4 ชั9น คือ 

1. โทรโพสเฟียร์ (troposhere)  

         1) เป็นชั9นที5อยู่เหนือผิวโลกระยะความสูง 10 กิโลเมตร 

         2) มีส่วนประกอบของอากาศที5สําคญัมากคือ ไอนํ9า 

2. โอโซโนสเฟียร์ (ozonosphere)  

             1) เป็นชั9นของบรรยากาศที5อยู่ถดัจากบรรยากาศชั9นโทรโพสเฟียร์ขึ9นไปอีก ถึงระยะประมาณ  

                  50-55 กิโลเมตรจากผิวโลก 
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            2) บรรยกาศชั9นนี9จะมีปริมาณของ แก๊สโอโซน (O3) อยู่มากที5สุด หรือ เรียก ชั9นโอโซน 

3. ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere)  

            1) อยู่ถดัจากชั9นโอโซโนสเฟียร์ขึ9นไปถึงระยะความสูงประมาณ 600 กิโลเมตรจากผิวโลก 

            2) มีปริมาณอิเล็กตรอนอิสระอยู่เป็นจาํนวนมาก 

            3) พบว่าสามารถส่งสัญญาณคลื5นความถี5ของวิทยุไดไ้กลประมาณ 1,000 km 

4. เอกโซสเฟียร์ (exosphere)  

       1) อยู่สูงสุดถดัจากชั9นไอโอโนสเฟียร์ขึ9นไปถึงระยะความสูงกว่าผิวโลกประมาณ 660    

กิโลเมตร 

2) ความหนาแน่นขององคป์ระกอบของอากาศมีนอ้ยลง 

ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ  
 

  

 

 

 

โลกไดร้ับพลงังานจากรังสีจากดวงอาทิตยที์5แพร่มายงัโลกซึ5งรังสีบางส่วนจะมีการสะทอ้นกลบั

สู่อวกาศ  บางส่วนจะถูกดูดกลืนโดยแก๊สต่างๆในบรรยากาศ และส่วนที5เหลือจะลงมาสู่ผิวโลกซึ5ง

พลงังานจากรังสีดวง อาทิตย ์100% ที5เขา้สู่พื9นโลกเกดิการเปลี5ยนแปลงดงันี9   

- ถูกดูดกลืนโดยพื9นดนิและมหาสมุทรประมาณ 51%    - สะทอ้นกลบัออกไปโดยเมฆประมาณ 20% 

- ถูกดูดกลืนโดยบรรยากาศ 19%         - สะทอ้นออกไปโดยบรรยากาศ 6% 

- สะทอ้นโดยพื9นผิวโลก 4 %         - ถูกดูดกลืนโดยเมฆ  

 โดยพื9นผิวโลกที5แตกต่างกนัจะสามารถสะทอ้นและดูดกลืนรังสีไดแ้ตกต่างกนั การที5ผิวโลก

แตกต่างกนัส่งผลให้อุณหภูมิอากาศเหนือบริเวณนั9นแตกตา่งกนั เนื5องจากอากาศไดร้ับการถ่ายโอน

ความร้อนจากพื9นผิวโลกบริเวณนั9น 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะหาความรู ้5E (Inquiry process) 
ขั0นที> 1 ขั0นสร้างความสนใจ (Engagement Phase)   

   ครู : นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการให้นกัเรียนออกมายืนหนา้ห้องเรียน แลว้สังเกตไปรอบๆเพื5อหา

เหตุการณ ์หรือสถานการณ์ที5แสดงว่าอากาศอยู่รอบๆตวัเรา (แนวคาํตอบ : สังเกตเห็นใบไม้เคลื7อนไหว 
หรือเห็นธงชาติพลิ=วไหว) จากนั9นให้นกัเรียนรวบรวมสิ5งที5สังเกตมาแลกเปลี5ยนกนั และอภิปรายร่วมกนั

ว่า ทราบไดอ้ย่างไรว่ารอบตวัเรามีอากาศ (ใชภ้าพในใบความรู้อธิบายองคป์ระกอบของอากาศ) 
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ครู : ตั9งประเด็นให้นักเรียนอภิปรายเกี5ยวกับบรรยากาศที5ห่อหุ้มโลกในระดับความสูงต่างๆ ที5

สูงจากพื9นโลกขึ9นไปว่ามีลกัษณะเหมือนกนัหรือไม่ 

คาํถาม : นกัเรียนคิดว่าดาวดวงอื5น มีสิ5งมีชีวิตอาศยัอยู่บา้งหรือไม่ เพราะเหตุใด 

แนวคาํตอบ : ไม่มี เพราะส่วนประกอบต่างๆของบรรยากาศไม่เหมือนกนั  

 ในบทนี9 เราจะศึกษาเฉพาะบรรยากาศที5ห่อหุ้มโลกของเรา 

ขั0นที> 2 ขั0นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) 
                 คาํถาม : นักเรียนคิดว่าอุกาบาตรที5ตกลงมายงัโลก แต่ทาํไมโลกถึงไม่เกิดอนัตรายอะไรที5

ร้ายแรง 

 แนวคาํตอบ : เพราะตอ้งผ่านชั9นบรรยากาศ จึงเกิดการเสียดสีระหว่างอุกาบาตรกบับรรยากาศ 

ทาํให้ไหมจ้นหมด หรือถา้มีขนาดใหญ่ก็จะเหลือแค่ขนาดเล็กมาก จึงตกลงมาถึงพื9นโลกได ้

 คาํถาม : บรรยากาศมีความสําคญักบัโลกอย่างไร 

 แนวคาํตอบ : ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะ กรองรังสีอลัตราไวโอเลต ไม่ให้ไหมผิ้วหนงั 

ช่วยเผาไหมว้ตัถุที5เขา้มาในชั9นบรรยากาศ ทาํให้เกดิกระบวนการต่างๆ ที5จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติเช่น 

มนุษยแ์ละสัตวใ์ชแ้ก๊ส O2 ในการหายใจ พืชใชแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ในการสังเคราะห์แสง 

 คาํถาม : ตั9งประเด็นให้นกัเรียนอภิปรายเกี5ยวกบัแหล่งพลงังานที5สําคญัที5โลกไดร้ับคืออะไร  

 มีผลต่อชั9นบรรยากาศของโลกหรือไม่อย่างไร 

   แนวคาํตอบ : โลกไดร้ับพลงังานจากรังสีจากดวงอาทิตยที์5แพร่มายงัโลกซึ5งรังสีบางส่วนจะมี

การสะทอ้นกลบัสู่อวกาศ บางส่วนจะถูกดูดกลืนโดยแก๊สตา่งๆในบรรยากาศ และส่วนที5เหลือจะลงมาสู่

ผิวโลก 

ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมเรื>องรังสีจากดวงอาทิตย์ 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 
1. ทาํการทดลอง  บนัทึกขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลอย่างเป็นระบบเกี5ยวกบัการดูดกลืนรังสีจากดวง
อาทิตย ์ และการคายพลงังานความร้อนของดิน  นํ9า  ทรายไดอ้ย่างชดัเจน 

2. เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิกบัเวลาของการดดูกลืนรังสีจากดวงอาทิตย ์ 
และการคายพลงังานความร้อนของดิน นํ9า ทราย 

3. แปลความหมาย ขอ้มูล อธิบาย  และสรุปเกี5ยวกบัการดดูกลืนรังสีจากดวงอาทิตยแ์ละการคาย
พลงังานความร้อนของผิวโลก ที5มีลกัษณะตา่งกนัได ้

4. อธิบายและสรุปเกี5ยวกบัลกัษณะของผิวโลกที5แตกต่างกนัจะส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศเหนือ
บริเวณนั9นแตกต่างกนัได ้
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วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 
1. ภาชนะหรือกล่องโฟมขนาดเท่ากนั     3 ใบ 

2. ดินบดละเอียด นํ9า และทราย อย่างละ     500 cm3 

3. เทอร์มอมิเตอร์      3 อนั  

4. กระดาษกราฟ       1 แผ่น  

5. นาฬิกาจบัเวลา      1 เรือน 

วิธีการทดลอง 
1. นาํภาชนะที5เหมือนกนั 3 ใบ ใส่ดิน นํ9า และทรายอย่างละ 500 cm3ใส่ลงในภาชนะใบที5 1, 2 

และ 3 ตามลาํดบั 

2. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ 3 อนั วดัอุณหภูมิของดิน นํ9า และทรายที5ระดบัความลึก 2 cm สังเกตและบนัทึก

ผล 

3. นาํภาชนะทั9ง 3 วางไวใ้นบริเวณเดียวกนัที5มีแดดส่องเต็มที5 

4. อ่านค่าอุณหภูมิของดิน นํ9า และทราย ในภาชนะแต่ละใบ สังเกตทุกๆ 5 นาที บนัทึกผลและ

นาํขอ้มูลที5ไดม้าเขียนเป็นกราฟระหว่างอุณหภูมิกบัเวลา 

บันทกึผลการทดลอง 

ภาชนะ อุณหภูมิเริ5มตน้ (°C) 
เมื5อวางภาชนะกลางแดด (°C) 

นาทีที5 5 นาทีที5 10 นาทีที5 15 

ดิน 27.0 29.0 31.0 32.5 

นํ9า 27.5 29.0 30.0 31.0 

ทราย 26.0 31.0 32.0 36.0 

 

สรุปผลการทดลอง 
 ดวงอาทิตยแ์ผ่รังสีมาถึงภาชนะแต่ละใบเท่ากนั  เนื5องจากภาชนะแต่ละใบวางอยู่ในบริเวณ

เดียวกนัและมีแดดส่องเท่ากนั  แต่ในเวลาที5รับรังสีจากดวงอาทิตยเ์ท่ากนัที5 15 นาที  ทรายดูดกลืนรังสี

จากดวงอาทิตยไ์ดม้ากที5สุด  สังเกตจากอุณหภูมิที5วดัค่าไดมี้ค่า  36.0 °Cแสดงว่าทราย สามารถดูดกลืน

และเปลี5ยนรังสีของดวงอาทิตยเ์ป็นพลงังานความร้อน จนทรายร้อนตวัขึ9นจากอุณหภมิูเริ5มตน้ ถึง 10°C 

ในขณะที5ดนิร้อนขึ9นจากอุณหภูมิเริ5มตน้ เป็นลาํดบัที5 2 คือ 5.5°C และ นํ9า ร้อนขึ9นจากอุณหภูมิเริ5มตน้

เป็นลาํดบัที5 3  คือ 3.5 °C 
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ขั0นที> 3 ขั0นอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 
ครูอธิบายเรื5องชั9นบรรยากาศและผลของรังสีจากดวงอาทิตยต์่อบรรยากาศโดยใช ้Power point 

 ครูสรุปผลการทดลองตามจดุประสงคข์องการทดลอง แลว้ให้นกัเรียนสรุปผลการทดลองตาม

จุดประสงคที์ละขอ้ จากนั9นให้นกัเรียนไดด้ภูาพการแผ่รังสีจากดวงอาทิตยแ์ละอธิบายการดดูและคาย

ความร้อนในระดบัต่าง  ๆ

ขั0นที> 4 ขั0นขยายความรู้ (Expansion Phase) 
ครูให้นกัเรียนตอบคาํถามทา้ยกิจกรรมการทดลอง และเปิดวิดีทศัน์เรื5องการจาํแนกชั9น

บรรยากาศ  และประโยชน์ของแต่ละชั9นบรรยากาศ 

คาํถาม : นกัเรียนคิดว่ารังสีจะมากหรือนอ้ยขึ9นอยูก่บัอะไรบา้ง 

แนวคาํตอบ : ขึ9นอยู่กบัระยะทาง กบับรรยากาศที5มีอยู่ และยงัส่งผลให้องคป์ระกอบของอากาศ

แตกต่างกนั 

ขั0นที> 5 ขั0นประเมินผล (Evaluation Phase) 
  ครูประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียนโดยการตอบคาํถามในชั9นเรียน การทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํ

กิจกรรมการทดลองและการทาํใบงาน เรื5อง บรรยากาศ 
 

5. สื>อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื9นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ชั9นมธัยมศึกษาปีที5 1 ของ สสวท. 

 2. ใบความรู้ และใบงาน เรื5อง บรรยากาศ 

 3. สื5อ Power point 

        4. วิดีโอหรือแผนภาพ เรื5องชั9นบรรยากาศ 

 5. ใบกิจกรรมเรื5องรังสีจากดวงอาทิตย ์

 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 เพื5อให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี9  มีดงันี9 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที>ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ดา้นความรู:้ 

เพื5อให้นกัเรียน 

1.สังเกตและยกตวัอย่างเหตุการณ์

ที5แสดงไดว้่าอากาศอยู่รอบตวัเรา 

 

วิธีวดัผล: 

ตรวจจากใบกจิกรรม ใบงาน 

เครื5องมือวดัผล: 

ใบกิจกรรม ใบงาน 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

1 คะแนน ตอบคาํถามไดช้ดัเจน

และครบถว้น 

0.5 คะแนน ตอบคาํถามแต่ไม่

ครบถว้น 



กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2561 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที>ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

2. ยกตวัอย่างและอธิบาย

ประโยชนข์องบรรยากาศที5

ห่อหุ้มโลก 
3. ระบุและอธิบายปรากฏการณ์

ที5เกิดขึ9นในแต่ละชั9นบรรยากาศ  

4. อภิปรายและอธิบายผลของ

รังสีจากดวงอาทิตยที์5มีผลต่อ

อุณหภูมิอากาศที5พื9นผิวโลก 

 เกณฑก์ารประเมินผล: 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 50 

ถือว่า ผ่าน 

ตอบคาํถามถูกนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ถือว่าไม่ผ่าน 

ดา้นทกัษะ: 

เพื5อให้นกัเรียน 

1.อ่านวิเคราะห์และแปลความ

จากแผนภาพ 1.3 

2. ทดสอบรวบรวมขอ้มูล และ

อธิบายปริมาณการดดูกลืนรังสี

จากดวงอาทิตยแ์ละการคาย 

ความร้อนของสิ5งต่างๆ บน

พื9นผิวโลกที5มีลกัษณะต่างกนั 

  

วิธีวดัผล: 

สังเกตจากการทาํกิจกรรม 

เครื5องมือวดัผล: 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

1 คะแนน  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนั

สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลเกี5ยวกบั

การดดูกลืนรังสีจากดวงอาทิตย ์

0.5 คะแนน นกัเรียนในกลุ่มไม่

ช่วยกนัสืบคน้และรวบรวมขอ้มูล

เกี5ยวกบัการดูดกลืนรังสีจากดวง

อาทิตย ์

 เกณฑก์ารประเมินผล: 

นกัเรียนสามารถสืบคน้และ

รวบรวมขอ้มูลการดดูกลืนรังสี

จากดวงอาทิตย ์

ได ้ถือว่าผ่าน 

ดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค:์ 

เพื5อให้นกัเรียน 

1. มีวินยั 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

 

 

 

วิธีวดัผล: 

พิจารณาจาก 

การสังเกตพฤตกิรรมการเรียน

ในชั9นเรียน 

เครื5องมือวดัผล: 

แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

1 คะแนน หมายถึง เขา้เรียนตรง

เวลาและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ

ชั9นเรียน  

0.5 คะแนน หมายถึงเขา้เรียนตรง

เวลา แต่ไม่ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ

ของชั9นเรียน 

0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบตัิตาม 
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8. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 8.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 

 การเรียนการสอนในเรื5องชั9นบรรยากาศและผลของรังสีจากดวงอาทิตยต์่อบรรยากาศ เป็นการ

เรียนการสอนในเรื5องของลกัษณะสําคญัของชั9นบรรยากาศ ที5มีประโยชน์ในการดาํรงชีวิตของสิ5งมีชีวิต 

เป็นสิ5งที5สําคญัในการนาํความรู้เพื5อใชใ้นการอธิบายสิ5งที5เกิดขึ9นในชีวิตประจาํวนัได ้ทาํให้นกัเรียนได้

เรียนรู้หลกัการต่างๆและสาเหตุต่างๆ ที5เกิดขึ9นบนโลกของเราได ้จึงเป็นการเรียนการสอนที5น่าสนใจ

และน่าเรียนรู้เป็นอย่างมาก 

 8.2 ปัญหาและอุปสรรค 

  การแบ่งชั9นบรรยากาศในแต่แบบ อาจทาํให้นกัเรียนเกิดความสับสน และเขา้ใจไม่ตรงกนัไป

บา้ง ตอ้งมีการใชค้าํถามและให้ทาํแบบฝึกหัดระหว่างการเรียนการสอน 

  8.3 แนวทางแก้ไข 

 ใชค้าํถามเพื5อให้นกัเรียนเกิดความสนใจ และเกิดขอ้สงสัยเพื5อเป็นแนวทางในการหาคาํตอบ

เนื9อหาที5ไดส้อนมากขึ9น 

ลงชื5อ ...................................................ผูส้อน 

 

(......................................................) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที>ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

  กฎระเบียบและเขา้เรียนไม่ตรงเวลา 

เกณฑก์ารประเมินผล: 

1 คะแนน หมายถึง ด ี

0.5 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

0 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 


