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แผนการจัดการเรียนรู้ที0 11 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื:นฐาน     รหัสวิชา  ว 22102                   ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  1 

ภาคเรียนที0 2 ปีการศึกษา 2561        

หน่วยการเรียนรู้ที0 4 บรรยากาศของเรา                     เรื0อง องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ (เมฆและฝน) 

              เวลาเรียน 2 คาบ  

 

1. ชื0อสาระการเรียนรู้    สาระที'  6 กระบวนการเปลี'ยนแปลงของโลก 

2. มาตรฐานการเรียนรู้    มาตรฐาน ว 6.1   เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ที'เกดิขึ@นบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ ที'มีผลต่อการเปลี'ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ

โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ จติวิทยาศาสตร์สื'อสารสิ'งที'เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

3. ตัวชี:วัด/ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

    ตวัชี@วดั ม 1/3  สังเกตวิเคราะห์และอภิปรายการเกิดปรากฏการณท์างลมฟ้าอากาศที'มีผลต่อมนุษย ์

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 1. เพื'อผลิตและพฒันานกัเรียนไดมี้ความรู้ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

 2. นกัเรียนออกแบบการทดลอง หรือแกไ้ขปัญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 3. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ'งแวดลอ้ม 

 4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้ วิจยัเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้

ให้กบัสถาบนัการศึกษาอื'นๆ 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 1. นักเรียนมีทกัษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอย่างเป็นระบบรู้วิธีการ

แสวงหาความรู้เพิ'มเติมจากสื'อและแหล่งการศึกษาต่างๆ  

 2. นักเรียนมีความรู้และทกัษะพื@นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ'งแวดลอ้ม

เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ'มเติมด้วยตนเอง  หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รู้จักเลือกใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงความสําคัญของการรัก

ธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม 

 
 

7. สาระสําคัญ 
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 เมฆ คือ  อนุภาคนํ@าในอากาศเบื@องสูงที'อยู่ในสถานะเป็นหยดนํ@าและผลึกขนาดเล็ก  อาจมีอนุภาค

ของของแข็งที'อยู่ในรูปของควนัและฝุ่นที'แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมอยู่ดว้ย  เมฆในทอ้งฟ้าแบ่งออกเป็น  4  

ชนิด  ไดแ้ก่เมฆชั@นสูงเมฆชั@นกลางเมฆชั@นตํ'า และเมฆที'ก่อตวัในแนวตั@ง     

  หมอก   เกิดจากอากาศชื@นเยน็ตวัและลอยตํ'าใกลผิ้วโลก 

 

ชนิดของเมฆ 

 แบ่งเมฆตามรูปร่างลกัษณะของเมฆ  สามารถแบ่งเมฆเป็น  3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 

รูปร่างเมฆ ชื0อเรียกตามภาษาละติน 

เมฆกอ้น     คิวมูลสั  (Cumulus) 

เมฆแผ่น     สเตรตสั (Stratus) 

เมฆริ@วๆ     ซีร์รัส (Cirrus) 
 

  

แบ่งเมฆตามความสูง  สามารถแบ่งเมฆเป็น 3 ระดบัคือ คือ 
 

เมฆระดับ ความสูง (m) ชื0อตามภาษาละติน 

สูง 6,000 – 8,000 ซีร์โร (Cirro) 

กลาง 2,000 – 6,000 อลัโต (Alto) 

ตํ'า ความสูงไม่เกิน 2,000 - 

 

 

นกัอุตุนิยมวิทยา แบ่งเมฆออกเป็น 10 ชนิดสําคญั ดงันี@ 
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ภาพชนิดของเมฆ 

ที'มา : หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร์ 2 ชั@นม. 1 เล่ม 2 น.19 

ประเภทเมฆ ระดับความสูง ชนิดของเมฆ ลักษณะ สภาพอากาศ 

 

เมฆชั:นตํ0า 

 

ตํ'ากว่า 2,000 m 

 ประกอบดว้ยละอองนํ@าทั@งหมด   

1. สเตรตัส มีสีเทา ทอดตวัใกลพื้@นโลก เป็น

แผ่น 

เกิดฝนตกปรอยๆ

หรือเป็นละออง 

2. สเตรโตคิวมูลัส มีสีขาวหรือเทา ฐานเมฆค่อนขา้ง

กลมมากกว่าแบน  ก่อตวัจากเมฆ

ที'เป็นสเตรตสัเดิม  ส่วนบน

ค่อนขา้งแบน 

คลา้ยสเตรตสั 

3. นิมโบสเตรตัส เป็นชั@นหนาทึบสีเทาดาํ ฐานไม่

เรียบ สามารถบงัดวงอาทิตยไ์ดมิ้ด 

มีฝนหรือหิมะตก

ต่อเนื'องกนันาน

เป็นช่วงโมง 

 

เมฆชั:นกลาง 

 

2,000 - 6,000m 

 

 

ประกอบดว้ยผลึกนํ@าแข็งและ

ละอองนํ@า 

 

4. อัลโตคิวมูลัส รูปแบบคลา้ยคลื'นใตท้ะเล สีขาว

หรือสีเทา มีเงาเมฆ  ประกอบดว้ย

หยดนํ@าเป็นส่วนใหญ่  

 

ประเภทเมฆ ระดับความสูง ชนิดของเมฆ ลักษณะ สภาพอากาศ 

  5. อัลโตสเตรตัส รูปคลา้ยม่านสีฟ้าหรือสีเทาปก

คลุมทอ้งฟ้าเป็นบริเวณกวา้ง  

สามารถมองเห็นแสงอาทิตยล์อด

ออกมาไดโ้ดยไม่ทาํให้เกดิพระ

อาทิตยท์รงกลด 

 

 

เมฆชั:นสูง 

 

6,000 - 8,000m 

 ประกอบดว้ยผลึกนํ@าแข็งเป็นส่วน

ใหญ่ 

 

6. ซีร์โรคิวมูลัส เป็นกอ้นกระจกุเล็กๆ แผ่เป็นแนว

สีขาว  ลกัษณะคลา้ยคลื'นหรือ

เกล็ดปลา  ไม่มีเงาเมฆ
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ประกอบดว้ยผลึกนํ@าแข็งหรือ

บางครั@ งอาจเป็นหยดนํ@าที'เยน็จดั 

 

 

 

 

7. ซีร์รัส เป็นแผ่นบางๆ มองดูคลา้ยขนนก

สีขาวมกัเป็นริ@วโคง้ๆ ยาวพาดบน

ทอ้งฟ้า ประกอบดว้ยผลึกนํ@าแข็ง 

เมฆชนิดนี@ เป็น

สัญญาณว่าอากาศ

กาํลงัจะเลวลง 

8. ซีร์โรสเตรตัส เป็นแผ่นสีขาวบางๆ โปร่งแสง  

ประกอบดว้ยผลึกนํ@าแข็ง มกัปก

คลุมทั'วทอ้งฟ้า ทาํให้เกิดพระ

อาทิตยท์รงกลดได ้

 

เมฆที0ก่อตัว 

ในทางแนวตั:ง 

 9. คิวมูลัส ฐานแบนมกัมีสีเขม้  ส่วนบนนูน

ขึ@นคลา้ยดอกกะหลํ'าขนาดใหญ่ 

ไม่ก่อให้เกิดฝน หากมีขนาดใหญ่

อาจเปลี'ยนแปลงเป็นเมฆคิวมู

โลนิมบสัได ้

ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

แดดจดั 

10. คิวมูโลนิมบัส 

(เมฆฝนฟ้าคะนอง) 

มีขนาดใหญ่  เป็นแผ่นหนา  มี

ลกัษณะคลา้ยภูเขา  

มกัทาํให้เกิดฝนฟ้า

คะนองหรือพายุ 

บางครั@ งรุนแรงจน

กลายเป็นพายุทอร์

นาโด 

 

 

  จากการศึกษาชนิดและปริมาณเมฆในทอ้งฟ้า ช่วยให้ทรายว่าในแต่ละวนัหรือแต่ละเวลาในหนึ'งวนั

มีเมฆชนิดต่างๆ และปริมาณที'แตกต่างกนัออกไป 
 

ลักษณะของท้องฟ้าโดยใช้ปริมาณเมฆเป็นเกณฑ์ 

ลักษณะท้องฟ้า ปริมาณเมฆ 

   แจ่มใส   มีเมฆนอ้ยกว่า 1/10 ของทอ้งฟ้า 

   โปร่ง   มีเมฆ 1/10 แต่ไม่เกิน 3/10 

   มีเมฆบางส่วน   มากกว่า 3/10 แต่ไม่เกิน 5/10 

   มีเมฆเป็นส่วนมาก   มากกว่า 5/10 แต่ไม่เกิน 8/10 

   มีเมฆมาก   มากกว่า 8/10 แต่ไม่เกิน 9/10 

   เมฆเต็มทอ้งฟ้า   10/10 
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การวัดปริมาณนํ:าฝน 

  ปริมาณนํ@าฝน หมายถึง ระดบัความลึกของนํ@าฝนในภาชนะที'รองรับนํ@าฝน ทั@งนี@ภาชนะที'รองรับ

นํ@าฝนจะตอ้งวางให้อยู่ในแนวระดบั  และวดัในช่วงเวลาที'กาํหนดดว้ย 

 นิยมอ่านค่าปริมาณนํ@าฝนในหน่วยของ มิลลิเมตร (mm) เครื'องมือวดัปริมาณนํ@าฝน เรียกว่า 

เครื'องวดันํ@าฝน (rain gauge) ซึ'งมีหลายแบบ เช่น 

  1. เครื'องวดันํ@าฝนแบบทรงกระบอก             2. เครื'องวดันํ@าฝนแบบบนัทึกหรือแบบอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

กิจกรรม  13  การสร้างแบบจําลองการเกดิเมฆ 

 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. อธิบายหลกัการของการเกิดเมฆ 

2. ทดลองการสร้างแบบจาํลองของการเกิดเมฆ 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ขวดแกว้ปากกวา้ง      1 ใบ 

2. ถาดโลหะ     1 ใบ 

3. นํ@าร้อน      10 cm3 

4. นํ@าเยน็      50 cm3 
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วิธีการทดลอง 

1. เทนํ@าร้อนใส่ในขวดแกว้ปากกวา้งประมาณ 10 cm3  สังเกตการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ@น บนัทึกขอ้มูล

ลงในตารางบนัทึกผล 

2. นาํถาดโลหะหรือที'รองแกว้โลหะใส่นํ@าเยน็  วางปิดปากขวดที'ใส่นํ@าร้อน  สังเกตการเปลี'ยนแปลงที'

เกิดขึ@น  บนัทึกขอ้มูลลงในตารางบนัทึกผล 

บันทกึผลการทดลอง 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

 

 

 

กิจกรรม  14  การเกดินํ:าค้าง 

 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. อธิบายหลกัการของการเกิดนํ@าคา้ง 
2. ทดลองการเกิดของนํ@าคา้ง 

 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. แกว้  แกว้กระดาษ แกว้สแตนเลส    อย่างละ  1 ใบ 

2. นํ@า 
3. นํ@าแข็ง  

การทดลอง สิ0งที0สังเกตเห็น 

เทนํ@าใส่ขวด

ปากกวา้ง 

 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

นาํถาดใสนํ@าเยน็

วางปิดปากขวด 

 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 
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4. กระดาษชาํระ     

วิธีการทดลอง 

1. เทนํ@าลงในแกว้ใบที' 1 จนเกือบเต็มแกว้  แกว้ใบที' 2 ใส่นํ@าแข็งลงในแกว้จนเต็มเติมนํ@าลงไปให้เกือบ

เต็มแกว้ 

2. ใชก้ระดาษชาํระเช็ดขา้งแกว้ทั@งสองใบให้แห้ง 
3. นํ@าแกว้ทั@งสองใบ  ไปวางในห้องเป็นเวลา 15 นาที สังเกตขา้งแกว้แต่ละใบ  แลว้บนัทึกผล 

4.  ทาํการทดลองซํ@าขอ้ง 1-3 แต่เปลี'ยนภาชนะอื'น เช่น  แกว้กระดาษ แกว้สแตนเลส  บนัทึกผล 

บันทกึผลการทดลอง 

การทดลอง 
ผลที0ได้จากการสังเกต 

นํ:า นํ:า+นํ:าแขง็ 

1. แกว้   

2. แกว้กระดาษ   

3. แกว้สแตนเลส   
 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

กิจกรรม  15  การวัดปริมาณนํ:าฝนอย่างง่าย 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. ทดลองสร้างเครื'องวดัปริมาณนํ@าฝนอย่างง่ายและแสดงวิธีการวดั 
2. อธิบายหลกัการของเครื'องวดัปริมาณนํ@าฝน 

วัสดุอุปกรณ์            

1. ภาชนะพลาสติกใสที'มีรูปทรงและขนาดต่างก◌ัน  3 ใบ 

2. กระบอกตวง      1 ใบ 

3. สายยางพลาสติก      1 ชุด  

วิธีการทดลอง 
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1. นาํภาชนะที'เตรียมไวเ้ช่นขวดนํ@าดื'มขวดปากกวา้งและกระป๋องรูปทรงและขนาดต่างๆกนัที'ทาํดว้ย
พลาสติกใสมาตั@งไวใ้นบริเวณสนามหญา้ (เขียนหมายเลขติดขา้งขวด) 

2. จากนั@นใชส้ายยางต่อเขา้กบัท่อนํ@าประปาเปิดนํ@าแลว้ฉีดนํ@าให้เป็นฝอยเหนือภาชนะที'ตั@งไวสั้งเกต
ปริมาณนํ@าที'เพิ'มขึ@นในภาชนะจนกระทั'งระดบันํ@าพอที'จะวดัได ้

3. วดัปริมาณนํ@าโดยเทนํ@าจากภาชนะลงในกระบอกตวงอ่านคา่ที'ไดจ้ากมาตราส่วนบนกระบอกตวง
บนัทึกผลแลว้วดัปริมาณนํ@าในภาชนะอนัต่อไปจนครบ 

4. เปรียบเทียบปริมาณนํ@าฝนในแต่ละภาชนะหมายเหตปุริมาณนํ@าที'วดัไดเ้ป็นเพียงค่าประมาณเท่านั@น
เพราะกระบอกตวงที'ใชไ้ม่ไดผ่้านการปรับเทียบอย่างถูกตอ้ง 

 

 

*หมายเหตุ*  ปริมาณนํ@าที'วดัไดเ้ป็นเพียงค่าประมาณ

เท่านั@นเพราะกระบอกตวงที'ใชไ้ม่ไดผ่้านการปรับเทียบ 

                       อย่างถูกตอ้ง 

 
 

 

 

 

 

บันทกึผลการทดลอง 

  

ความสูงของนํ:าในภาชนะทรงกระบอก (cm) 

ใบที0 1 ใบที0 2 ใบที0 3 

   
 

 

สรุปผลการทดลอง 
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………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

คําถามท้ายกิจกรรม 

ก่อนการทดลอง 

1. เพราะเหตุใดจึงตอ้งใชภ้าชนะที'มีรูปร่างและขนาดที'แตกตา่งกนั 

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

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

2. เพราะเหตุใดจึงตอ้งใชภ้าชนะที'มีลกัษณะใส 

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

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

ระหว่างทดลอง 

3. ในระหว่างการทดลองมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่และไดแ้กไ้ขดวยวิธีการใด 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

หลังการทดลอง 

4. ความสูงของนํ@าในแต่ละภาชนะแตกต่างกนัหรือไม่ 

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

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

5. ความกวา้งของปากภาชนะและความสูงของภาชนะมีผลต่อการรองรับนํ@าฝนหรือไม่เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

6. ผลสรุปของกิจกรรมนี@คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 8. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

1. สืบคน้และอธิบายการเกิดรูปร่าง  ลกัษณะ และชนิดของเมฆ 

2. สังเกตและอธิบายลกัษณะสภาพของทอ้งฟ้าโดยใชป้ริมาณเมฆเป็นเกณฑ ์

3. สืบคน้และอธิบายการเกิดฝน หิมะ ลูกเห็บ 
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4. ทดลองและอธิบายวิธีการวดัปริมาณนํ@าฝน 

 

9. สื0อการเรียนการรู้ 

1. ชุดกกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื'องเมฆและฝน 

2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื@นฐาน วิทยาศาสตร์ 2 ชั@นมธัยมศึกษาปีที' 1 เล่ม 2 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศกัราช 2551 

3. วิดีทศัน์ เรื'อง การเกิดเมฆ 

  

10. กิจกรรมการเรียนรู้   

  ครู : ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 20 ขอ้ เพื'อตรวจสอบความพร้อมและพื@นฐานของนกัเรียน 

 

ขั:นที0 1 ขั:นนําเข้าสู่บทเรียน  

     ครู : 1)  ครูสนทนาพ◌ูดคุยกับนักเรียนเกี'ยวกบัสภาพอากาศในช่วงนี@ ว่าเป็นอย่างไรบา้งและสภาพ

อากาศที'แตกต่างกัน เช่น ร้อน หนาว ฝนตก เกิดพายุ  มีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนเราและสิ'งแวดลอ้ม

อย่างไร  เพื'อเชื'อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื'องลมฟ้าอากาศ  

2)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากแนวคาํตอบของนักเรียนจากนั@นครูนําอภิปรายว่า

ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศมีหลายอย่าง  เช่น  เมฆ หมอก ฝน  และพายุ  เป็นตน้ในชั'วโมงนี@ เราจะได้

เรียนรูเ้กี'ยวกบัการเกิดเมฆและหมอก 

3)  ครูให้นักเรียนมองออกไปนอกหน้าต่างห้องเรียน   และมองขึ@นไปบนทอ้งฟ้าแลว้พูดคุย

ซักถามนกัเรียน เช่น   -  เห็นอะไรบนทอ้งฟ้าบา้ง 

      -  ในแต่ละวนัจะมีปริมาณเมฆแตกต่างกนัหรือไม่ 

          -  เมฆที'ปรากฏบนท้องฟ้าในแต่ละวนัมีลักษณะ รูปร่าง เหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร 

 -  การประกอบอาชีพของคนในทอ้งถิ'นเกี'ยวขอ้งกบัฝนหรือไม่ลกัษณะใด 

 -  ในทอ้งถิ'นเคยประสบปัญหาฝนแลง้หรือนํ@าท่วมหรือไม่ลกัษณะใด 

 -  ฝนมีกระบวนการเกิดอย่างไร 

4)  นกัเรียนช่วยกนัตอบคาํถาม 
 

ขั:นที0 2 ขั:นสํารวจและค้นหา 
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1)  ให้นักเรียนศึกษาความหมายของการเกิดเมฆและปัจจยัที'ก่อให้เกิดเมฆและฝนในชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื'องเมฆและฝนหรือดูจากหนงัสือเรียนเพิ'มเติม  จากนั@นให้นกัเรียนดภูาพและวิดีทศัน์

เกี'ยวกบัการเกิดเมฆและชนิดของเมฆ 

2) เมื'อรู้จกัชนิดของเมฆแลว้ศึกษารายละเอียดเกี'ยวกบัรูปร่างลกัษณะของเมฆระดบัความสูง
และผลของการเกิดเมฆแต่ละชนิด  ดงันี@   เมฆชั@นสูง  เมฆชั@นกลาง  เมฆชั@นตํ'า  และเมฆที'ก่อตวัในแนวตั@ง

จากชุดกิจกรรม   

3) เมื'อนกัเรียนศึกษาเนื@อหาสาระสําคญัเรียบร้อยแลว้  ให้นกัเรียนอ่านคาํชี@แจงของการ
ทดลองในแต่ละกิจกรรมให้เขา้ใจและลงมือปฎิบตัิตามคาํชี@แจง โดยมีครูผูสอนคอยให้คาํแนะนาํ  ซึ'ง

กิจกรรมมีทั@งหมด 3 กิจกรรม ดงันี@ กิจกรรมที' 1  การสร้างแบบจาํลองการเกิดเมฆ 

 กิจกรรมที' 2  การเกดินํ@าคา้ง 

 กิจกรรมที' 3  การวดัปริมาณนํ@าฝนอย่างง่าย 

ขั:นที0 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  

1) ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลของการปฏิบตัิกิจกรรม 

2) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลจากการปฏิบตักิิจกรรม  โดยใชแ้นวคาํถาม  เช่น 

- การเกดิเมฆตอ้งอาศยัองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
- เมฆแต่ละประเภทมีชื'อเรียกอะไรบา้ง 
- เมฆที'มีลกัษณะอย่างไรทาํให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
- ใชเ้กณฑอ์ะไรในการแบ่งชนิดของเมฆ 

เมื'อทราบชนิดและลกัษณะของเมฆแลว้นกัเรียนสามารถนาํความรู้เรื'องนี@ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัอย่างไร 

3) ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรูที้'ไดจ้ากการปฏิบตัิกิจกรรมจากนั@นให้นกัเรียนศึกษา
เรื'องหมอก  และช่วยกนัวิเคราะห์ว่า  เมฆและหมอกแตกตา่งกนัในเรื'องใด 

   ครู  :  สรุปให้นกัเรียนโดยใชก้ารดูลกัษณะของเมฆจากภาพื(ภาพคนละชุดจากสไลดที์'สอนไป)

อีกครั@ งหลงัจากที'บรรยายโดยใช ้power point และให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัทาย หาคาํตอบ เป็นการทบทวน

ลกัษณะและชนิดของเมฆ 

 

ขั:นที0 4 ขั:นขยายความรู้  

1) ให้นักเรียนสังเกต และถ่ายรูปเมฆลกัษณะต่างที'นักเรียนพบเห็น และเขียน ชื'อเมฆ ลกัษณะ

ของเมฆ สถานที'และวนัที'  ที'ถ่ายภาพเมฆ 
 

 

ขั:นที0 5 ขั:นประเมิน  
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   ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวขอ้ที'เรียนมาและการปฏิบตัิกิจกรรม มีจุดใดบา้งที'ยงัไม่

เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัย ถา้มีครูช่วยอธิบายเพิ'มเติมให้นกัเรียนเขา้ใจ 
 

-  การบนัทึกกิจกรรม 13 การสร้างแบบจาํลองการเกดิเมฆ ลงในชุดกิจกรรม 

-  ประเมินจากการนาํเสนอขอ้มูล/ตอบคาํถาม  และพฤติกรรมในชั@นเรียน 

วิธีวดัผล 

1.  การสังเกตพฤตกิรรมในชั@นเรียน 

2.  สังเกตจากสมุดจดบนัทึก และแบบฝึกหัดทา้ยชุดกจิกรรม 

เครื'องมือวดัผล 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั@นเรียน 

2.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื'องเมฆและฝน 

เกณฑก์ารประเมิน 

1.  คะแนนพฤตกิรรมในชั@นเรียน   ร้อยละ  70  ผ่าน 

2.  มีการจดบนัทึกความรู/้การทดลอง/แบบฝึกหัดทา้ยชุดกจิกรรมลงในนชุดกจิกรรม 

 

11. บรรณานุกรม 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หนงัสือเรียนสาระการ 

        เรียนรู้พิ@นฐาน วิทยาศาสตร์ 2 ชั@นมธัยมศึกษาปีที' 1 เล่ม 2 . คุรุสภาลาดพร้าว. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  คู่มือครูสาระการเรียนรู ้

        พื@นฐานวิทยาศาตร์ 2 . ชั@นมธัยมศึกษาปีที'  1 เล่ม 2 .  คุรุสภาลาดพร้าว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. บันทึกหลังการสอน 

1. ความคดิเห็นเกี'ยวกบัการสอน             

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

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

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

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

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

2. การสอนแผนนี@ เป็นไปตามที'วางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนจะแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

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

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

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

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

3. มีขอ้เสนอแนะ/สิ'งที'ไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

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

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

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

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

       ลงชื'อ...................................................ผูส้อน 

      ………………………………………………. 
 


