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สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  บรรยากาศเป็นอากาศท่ีอยูร่อบๆ ตวัของส่ิงมีชีวติ  และหุม้ห่อโลกของเรา  สภาพของบรรยากาศรวมทัง่
การเปล่ียนแปลงใดๆ    ท่ีเกิดข้ึนกบับรรยากาศของโลกลว้นส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของส่ิงมีชีวิตบนโลก
ทุกชนิด  การเรียนรู้เก่ียวกบัลกัษณะของบรรยากาศ  มูลเหตุ ปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง  
ตลอดจนลกัษณะต่างๆ  ของบรรยากาศช่วยท าใหม้นุษยส์ามารถคาดการเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
แม่นย  า  มีเหตุผล มนุษยจึ์งสามารถคิดหาหนทางป้องกนัและแกปั้ญหาอุปสรรคต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงของอากาศและท าใหม้นุษยด์ าเนินชีวติอยูไ่ดด้ว้ยความปลอดภยั 
 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐาน  ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายนอกโลก  ความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการต่างๆ  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 

                            1. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายเก่ียวกบัปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ  แปลความหมายจากพยากรณ์
อากาศ  อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

                             2. สืบคน้ขอ้มูล  วเิคราะห์  อภิปราย  และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของโลก
และกิจกรรมท่ีเกิดจากมนุษยมี์ผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก  ซ่ึงส่งผลต่อการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards)                              
  มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล อภิปราย วเิคราะห์ แสดงความคิดเห็นและการสรุป
เก่ียวกบัความหมายของบรรยากาศ ความส าคญั การแบ่งชั้นบรรยากาศ องคป์ระกอบ ลกัษณะและประโยชน์ของ
บรรยากาศชั้นต่างๆ รวมทั้งการน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 
 



จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้ (K) 

1. อธิบายความหมายของบรรยากาศได ้
2. บอกความส าคญัของบรรยากาศได ้
3. บอกส่วนประกอบของอากาศ อากาศแหง้ และอากาศช้ืนได ้
4. อธิบายลกัษณะของชั้นบรรยากาศท่ีห่อหุม้โลกและประโยชน์ได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P)  
          1. นกัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์เก่ียวกบัชั้นบรรยากาศ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 

    1. ใหค้วามร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบติังานกลุ่ม 
    2. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
    3. มีความรับผดิชอบและท างานครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายและทนัเวลาท่ีก าหนด 

 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  บรรยากาศเป็นอากาศท่ีอยูร่อบๆ ตวัของส่ิงมีชีวติ  และหุม้ห่อโลกของเรา  สภาพของบรรยากาศรวมทัง่
การเปล่ียนแปลงใดๆ    ท่ีเกิดข้ึนกบับรรยากาศของโลกลว้นส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของส่ิงมีชีวิตบนโลก
ทุกชนิด  การเรียนรู้เก่ียวกบัลกัษณะของบรรยากาศ  มูลเหตุ ปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง  
ตลอดจนลกัษณะต่างๆ  ของบรรยากาศช่วยท าใหม้นุษยส์ามารถคาดการเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
แม่นย  า  มีเหตุผล มนุษยจึ์งสามารถคิดหาหนทางป้องกนัและแกปั้ญหาอุปสรรคต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงของอากาศและท าใหม้นุษยด์ าเนินชีวติอยูไ่ดด้ว้ยความปลอดภยั 
ชั้นบรรยากาศของโลกแบ่งตามสมบติัทางอุตุนิยมวทิยาได ้5 ชั้น ดงัน้ี 
          1. โทรโพสเฟียร์ ช่วงระดบัความสูงประมาณ 0-10 กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศจะค่อยๆลดลงตามระดบั
ความสูง   
          2. สตราโตสเฟียร์ ช่วงระดบัความสูงประมาณ 10-12 กิโลเมตร อุณหภูมิค่อนขา้งคงท่ี มีก๊าซโอโซนคอยดูด
ซบัแสงอุลตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตยไ์ว ้
          3. มีโซสเฟียร์    อยูสู่งจากพื้นโลกประมาณ 50-80 กิโลเมตร อุณหภูมิของบรรยากาศในชั้นน้ีลดลงตาม
ระดบัความสูง  ตอนบนสุดท่ีอุณหภูมิต ่าถึง  -120    ํ C  
          4. เทอร์โมสเฟียร์   อยูสู่งจากพื้นโลกในระดบัความสูง 80-500 กิโลเมตร อุณหภูมิของบรรยากาศจะสูงข้ึน
อยา่งรวดเร็วในช่วง 80-100 กิโลเมตร  ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง โดยทัว่ไปอุณหภูมิจะอยูใ่นช่วง  277-
1,727    ํ C    
          5. เอกโซสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศท่ีอยูน่อกสุดของโลก ระดบัความสูงจริงๆ ของบรรยากาศชั้นน้ีไม่มี
แน่นอน  อุณหภูมิของอากาศในชั้นน้ีจะเพิ่มข้ึนตามระดบัความสูง โดยปกติจะมีความสูงกวา่  2,200   ํ C 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน  
  1.1 ครูช้ีแจงถึงสาระส าคญัของบทเรียนและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้เร่ือง การแบ่งชั้น
บรรยากาศ ใหแ้ก่นกัเรียน  
  1.2 ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทัว่ๆไปในชีวติประจ าวนัของมนุษยแ์ละครูเช่ือมโยงเขา้สู่
เร่ืองเก่ียวกบัสภาพอากาศโดยทัว่ไป รอบๆตวัเราโดยสนทนาและยกตวัอยา่งสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงของโลก
เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การเรียนการสอนในเร่ืองของ  บรรยากาศ  ครูใชค้  าถามต่อไปน้ี 
    - นกัเรียนคิดวา่ส่ิงใดท่ีท าให้ร่างกายเราสดช้ืนและมีชีวติอยูไ่ด ้(แนวการตอบ อากาศ น ้ า ) 

 - นกัเรียนลองคิดดูซิวา่บรรยากาศของโลกท าหนา้ท่ีอะไรบา้ง (แนวการตอบ ท าหนา้ท่ีห่อหุม้โลกจากรังสี
ดวงอาทิตย ์)           
  - ชั้นบรรยากาศของโลกมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติบนโลกอยา่งไร (แนวการตอบ ห่อหุม้โลกจาก
อนัตรายของรังสีจากดวงอาทิตย ์และแต่ละชั้นบรรยากาศช่วยปรับอุณหภูมิของโลกใหเ้หมาะสมกบัส่ิงมีชีวติ
แต่ละประเภท ท าให้เกิดลม ฝน พาย ุเป็นตน้) 

            - นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ บรรยากาศท่ีห่อหุม้โลกของเราแบ่งออกเป็นก่ีชั้น ประกอบดว้ยชั้นอะไรบา้ง 
(แนวการตอบ มี 5 ชั้น ไดแ้ก่โทรโพสเฟียร์  สตราโตสเฟียร์   มีโซสเฟียร์     เทอร์โมสเฟียร์    เอกโซสเฟียร์ ) 
 

2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน  
     2.1 ครูอธิบาย “อากาศ เป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวติแต่จ าเป็นต่อส่ิงมีชีวติ อากาศมีอยูร่อบๆ ตวัเราและรอบโลก
ตั้งแต่พื้นผวิโลกจนถึงระดบัสูงๆ บนทอ้งฟ้า อากาศท่ีห่อหุม้โลกจากบริเวณพื้นดินจนถึงทอ้งฟ้าเรียกวา่ 
บรรยากาศ”  
  2.2 ครูถามนกัเรียนวา่ “บรรยากาศจะแตกต่างกบัอากาศ อยา่งไร (แนวการตอบ บรรยากาศ หมายถึง 
อากาศท่ีปกคลุมบริเวณเน้ือท่ีซ่ึงกวา้งใหญ่ ส าหรับ อากาศ หมายถึง อากาศท่ีปกคลุมบริเวณเน้ือท่ีซ่ึงมีขนาดเล็ก 
และบางกวา่ 
  2.4 นกัเรียนศึกษาใบความรู้เก่ียวกบัเร่ือง บรรยากาศ  และท าใบงานเก่ียวกบับรรยากาศ 

  2.5 ครูทบทวนเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวัเราท่ีส าคญันัน่ก็คือ บรรยากาศ   
  2.6 ครูซกัถามนกัเรียนวา่บรรยากาศคืออะไรและมีความส าคญัอยา่งไรกบัมนุษยแ์ลว้ถา้เราไม่มีบรรยากาศ
เราจะเป็นอยา่งไร โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย ในหวัขอ้ท่ีวา่  

“บรรยากาศมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติทุกชนิดบนพืน้โลกอย่างไร” 
แลว้ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละ 3 นาที เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
 



3. ข้ันสรุป 
  3.1 ครูสรุปเร่ืองบรรยากาศ ดงัน้ี 
        1.บรรยากาศ หมายถึง อากาศท่ีห่อหุม้โลก และอยูร่อบ ๆ ตวัเรา 
        2.อากาศเป็นของผสม ประกอบดว้ยก็าซต่างๆ ฝุ่ นละอองและไอน ้า 
        3.ชั้นบรรยากาศแบ่งไดห้ลายวธีิ ข้ึนอยูก่บัใชส่ิ้งใดเป็นเกณฑ ์
             4.เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความกดอากาศคือ บารอมิเตอร์ ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความช้ืนของอากาศ คือ 
ไฮโกรมิเตอร์ 
        5.ศณลมเป็นเคร่ืองมือตรวจทิศทางลม แต่ถา้ตอ้งการตรวจสอบความเร็วของกระแสลมใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ แอนนิมอมิเตอร์ 
 

ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 
- ใบความรู้และใบกิจกรรม  
- หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน  

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 
  - การออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหสัวชิา  ว31102            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง  อากาศท่ีห่อหุม้โลก                                                                                      ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 
 
1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแกไ้ข  /ขอ้เสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                          ลงช่ือ………………………………ครูผูส้อน                                             

อาจารย์ชลธิชา เก็นซ์ 
                                                                                           วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               


