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แผนการจัดการเรียนรู้ที0 15 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื:นฐาน     รหัสวิชา  ว 22102                    ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 1 

ภาคเรียนที0 2 ปีการศึกษา 2561        

หน่วยการเรียนรู้ที0 5 ลมฟ้าอากาศ                                                                                   เรื0อง ลมฟ้าอากาศ  

            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 ์

   ตวัชี@วดั ม 1/4  สืบคน้วิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลจากการพยากรณอ์ากาศ 

   ตวัชี@ วดั ม 1/5  สืบคน้วิเคราะห์และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดาํรงชีวิตของสิ'งมีชีวิตและ

สิ'งแวดลอ้ม 

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 รู้จ ักเลือกใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงความสําคัญของการรัก

ธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม 
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7. สาระสําคัญ 
  

ลมมรสุม พายุหมุนเขตร้อน และพายฝุนฟ้าคะนอง   

  1. ลมมรสุม เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างทวีปกบัมหาสมุทรมีช่วงเวลาการเกิด

นานและเกิดเป็นบริเวณกวา้ง  ประเทศไทยไดร้ับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ชนิด คือ 

      1)  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตห้รือมรสุมฤดูร้อน ซึ'งก่อให้เกิดฝนตก 

      2)  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือหรือมรสุมฤดูหนาว จะทาํให้มีอากาศหนาวเยน็และแห้งแลง้ทั'วไป 

  2. พายุหมุนเขตร้อน เกิดจากความกดอากาศ 2 บริเวณที'มีความแตกต่างกนัมากส่งผลให้อากาศ

เคลื'อนตวัจากบริเวณที'มีความกดอากาศสูงไปยงับริเวณที'มีความกดอากาศตํ'ากว่าในลกัษณะที'หมุนเขา้สู่

ศูนยก์ลางโดยจะเกดิในบริเวณมหาสมุทรและทะเลเขตร้อนเท่านั@น 

  3. พายุฝนฟ้าคะนอง  เป็นปรากฏการณที์'เกิดพายลุมแรงฝนตกหนกัเกดิฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่า 

การพยากรณ์อากาศ   

  ลมฟ้าอากาศมีการเปลี'ยนแปลงอยูเ่สมอดว้ยเหตุนี@จึงมีการศึกษาเกี'ยวกบัการเปลี'ยนแปลงสภาพลม

ฟ้าอากาศที'เรียกว่าอุตุนิยมวิทยาและการทาํนายลกัษณะอากาศที'เรียกว่าการพยากรณ ์ อากาศปัจจุบนัมีการนาํ

เครื'องมือและอุปกรณต์่างๆที'ทนัสมยั  เช่น  ดาวเทียมตรวจสภาพลมฟ้าอากาศ มาใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเกี'ยวกบัสภาพลมฟ้าอากาศที'เกิดขึ@น 

 

 
 

เอลนิโญ - ลานญีา 

  ลมฟ้าอากาศที'เปลี'ยนแปลงบนโลกทาํให้เกิดปรากฏการณเ์อลนิโญและลานีญาในบริเวณมหาสมุทร

แปซิฟิกส่งผลให้ภูมิอากาศเปลี'ยนแปลงอุณหภูมิของกระแสนํ@าในมหาสมุทรสูงขึ@นและทาํให้เกิดภยั

ธรรมชาต ิ
  

  
 

8. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

1. วิเคราะห์และอภิปรายผลของลมฟ้าอากาศที'มีต่อมนุษย ์
2. แปลความหมายขอ้มูลจากการพยากรณ์อากาศ 
3. วิเคราะห์และอภิปรายผลของเอลนีโญ ลานีญา 

4. วิเคราะห์และอภิปรายสาเหตุและผลจากการเปลี'ยนแปลงอุณหภูมิของโลกจากปรากฏการณ์เรือน
กระจก 
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5. วิเคราะห์และอภิปรายผลของมลพิษทางอากาศ รูโหวโ่อโซน และฝนกรด 
  

9. สื0อการเรียนการรู้ 

1. Power Point เรื'อง ลมฟ้าอากาศ 

2. ใบความรู้ เรื'อง ลม ฟ้า อากาศ 

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

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศกัราช 2551 

4. วิดีทศัน์ เรื'อง เอลนีโญ ลานีญา, พายุหมุน 

 

10. กิจกรรมการเรียนรู้   
 

ขั:นที0 1 ขั:นนําเข้าสู่บทเรียน  

     ครู :  ครูสนทนาซักถามนกัเรียนเกี'ยวกบัสภาพอากาศโดยทั'วๆไปในระยะนี@  เช่น 

   -   วนันี@สภาพอากาศเป็นอย่างไรบา้ง 

-   ฤดูกาลเช่นฤดูฝนมีฝนตกในปริมาณมากฤดูหนาวอากาศหนาวและแห้งแลง้สิ'งเหล่านี@

ไดร้ับอิทธิพลมาจากอะไร 

-   ถา้ความกดอากาศบริเวณ 2 แห่งแตกต่างกนัมากจะทาํให้เกดิสิ'งใด (แนวคาํตอบ ลมมรสุม) 

ครู :  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายจากแนวคาํตอบของนกัเรียนเพื'อเชื'อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื'องลมมรสุม  

ครู :  ครูนาํภาพซีดีรอมหรือข่าวเกี'ยวกบัการเกดิพายมุาสนทนากบันกัเรียนแลว้ตั@งประเด็นคาํถาม

เพื'อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  เช่น   

-   ในทอ้งถิ'นของนกัเรียนเคยเกิดพายหุรือไม่  ในลกัษณะใด 

-   พายทีุ'เคยสร้างความเสียหายให้กบัประเทศไทยอย่างมาก  คือพายชุนิดใดบา้ง 

-   เมื'อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนกัเรียนจะปฏิบตัิตวัอย่างไรเพื'อให้เกิดความปลอดภยั 

นกัเรียน :  ช่วยกนัตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

ขั:นที0 2 ขั:นสํารวจและค้นหา  

นกัเรียน :  นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  9 กลุ่ม ให้สืบคน้ขอ้มูลในหัวขอ้ต่อไปนี@  

 -   ลมมรสุม 

 -   พายุหมุนเขตร้อน 

 -   พายุฝนฟ้าคะนอง 

 นกัเรียน  :  แต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้หลายแหล่ง  เช่น  ใบความรู้ที'ครูแจกให้ หนงัสือ

เรียน  อินเทอร์เน็ต   เอกสารต่างๆที'เกี'ยวขอ้ง  แลว้ นาํขอ้มูลที'ไดม้าอภิปรายร่วมกนัในกลุ่ม จนสมาชิกกลุ่มเกิดความ

เขา้ใจทุกคน 
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ขั:นที0 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  

  ครู :  ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูลหนา้ชั@นเรียน (อาจไม่ตอ้งออกมานาํเสนอ

ทุกกลุ่ม ดตูามความเหมาะสม) 

ครู :  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลจากการปฏิบตัิกจิกรรม โดยใชแ้นวคาํถาม เช่น 

-  ลมมรสุมเขตร้อนเกดิขึ@นไดอ้ย่างไรประเทศไทยอยูใ่นเขตอิทธิพลของมรสุมชนิดใดบา้ง 

-  พายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ@นไดอ้ย่างไร 

-  การเรียกชื'อพายุหมุน โดยใชเ้กณฑค์วามเร็วสูงสุดใกลศู้นยก์ลางแบ่งไดเ้ป็นกี'ประเภทอะไรบา้ง  

-  พายุหมุนเขตร้อนที'เกิดในบริเวณภาคตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต ้มี

ชื'อ 

    เรียกว่าอะไร 

-  นกัเรียนจะสามารถสังเกตสภาวะอากาศที'อาจจะเกดิพายฝุนฟ้าคะนองไดจ้ากอะไร 

-  นกัเรียนจะป้องกนัอนัตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองไดด้ว้ยวิธีใด 

ครู :  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลจากการปฏิบตักิิจกรรม 

ครู :  อธิบายและสรุป เรื'องลม ฟ้า อากาศ โดยใช ้power point 

 

ขั:นที0 4 ขั:นขยายความรู้  

    1.  ให้นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเกี'ยวกบัการเกิดพายทีุ'รุนแรงทาํให้ผูค้นเสียชีวิตเป็นจาํนวนมากทั@งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

2.  นกัเรียนคน้ควา้คาํศพัทภ์าษาองักฤษเกี'ยวกบัชื'อพายุจากหนงัสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ

อินเทอร์เน็ต  และบนัทึกลงในสมุด 

ขั:นที0 5 ขั:นประเมิน  

   ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวขอ้ที'เรียนมาและการปฏิบตัิกิจกรรม มีจุดใดบา้งที'ยงัไม่

เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัย ถา้มีครูช่วยอธิบายเพิ'มเติมให้นกัเรียนเขา้ใจ 
 

  -  การบนัทึกขอ้มูลที'ให้สืบคน้เกี'ยวกบัการเกิดพายทีุ'รุนแรงทาํให้ผูค้นเสียชีวิตเป็นจาํนวนมากทั@งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

-  ประเมินจากการนาํเสนอขอ้มูล/ตอบคาํถาม  และพฤติกรรมในชั@นเรียน 

 

วิธีวดัผล 

1.  การสังเกตพฤตกิรรมในชั@นเรียน 

2.  สังเกตจากใบบนัทึกกจิกรรม 
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เครื'องมือวดัผล 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั@นเรียน 

2.  ใบบนัทึกกจิกรรม  

เกณฑก์ารประเมิน 

1.  คะแนนพฤตกิรรมในชั@นเรียน   ร้อยละ  70  ผ่าน 

2.  มีการจดบนัทึกความรู/้การทดลองลงสมุด/ใบบนัทึกกิจกรรม 

 

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             

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

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

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

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

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

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

2. การสอนแผนนี@ เป็นไปตามที'วางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนจะแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

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

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

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

3. มีขอ้เสนอแนะ/สิ'งที'ไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

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

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

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

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

      

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

      ………………………………………………. 

       
 

 


