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สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  สภาพพื้นผวิโลกแต่ละแห่งแตกต่างกนั ท าให้ความสามารถในการดูดซบัรังสีจากดวงอาทิตยข์องแต่ละ
พื้นท่ีไม่เท่ากนั บริเวณป่าทึบจะดูดรังสีไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือพื้นดินและพื้นน ้า ตามล าดบั เป็นผลให้อากาศท่ีอยู่
เหนือพื้นท่ีดงักล่าวมีอุณหภูมิและความกดอากาศต่างกนั และส่งผลท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของอากาศ อากาศเม่ือ
ไดรั้บความร้อนจะขยายตวั และหากบริเวณนั้นมีความกดอากาศต ่าอากาศจะลอยตวัสูงข้ึน บริเวณท่ีอากาศเยน็
กวา่มีความกดอากาศสูงกวา่จะเคล่ือนเขา้มาแทนท่ีอากาศร้อน ท าให้เกิด ลม ถา้บริเวณทั้งสองแห่งมีความกด
อากาศต่างกนัมาก ลมจะพดัแรงจนบางคร้ังเรียกวา่ พายุ ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงต่างๆ ในบริเวณท่ีพายุ
พดัผา่น 
 

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

  1.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายเก่ียวกบัปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ  แปลความหมายจากพยากรณ์อากาศ  
อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

   2.  สืบคน้ขอ้มูล  วิเคราะห์  อภิปราย  และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของโลกและ
กิจกรรมท่ีเกิดจากมนุษยมี์ผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก  ซ่ึงส่วนผลต่อการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards)                              
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ไดแ้ก่ การเกิดลม ชนิดของลม 
2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ ท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนะวิธี

ป้องกนัภยัท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
 
 



จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
  ด้านความรู้ (K) 

1. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเกิดลม และชนิดของลมแต่ละประเภทได ้
2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมรวมทั้งเสนอแนะวิธี

ป้องกนัภยัท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P)  

1. นกัเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกิดลม และชนิดของลมได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
  1.  ใหค้วามร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบติังานกลุ่ม 

2. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
3. มีความรับผดิชอบและท างานครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายและทนัเวลาท่ีก าหนด 

 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
ลมและพายุ 
  สภาพพื้นผวิโลกแต่ละแห่งแตกต่างกนั ท าใหค้วามสามารถในการดูดซบัรังสีจากดวงอาทิตยข์องแต่ละ
พื้นท่ีไม่เท่ากนั บริเวณป่าทึบจะดูดรังสีไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือพื้นดินและพื้นน ้า ตามล าดบั เป็นผลใหอ้ากาศท่ีอยู่
เหนือพื้นท่ีดงักล่าวมีอุณหภูมิและความกดอากาศต่างกนั และส่งผลท าใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีของอากาศ 
การเกดิลมและพายุ 
  อากาศเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั และหากบริเวณนั้นมีความกดอากาศต ่าอากาศจะลอยตวัสูงข้ึน 
บริเวณท่ีอากาศเยน็กวา่มีความกดอากาศสูงกวา่จะเคล่ือนเขา้มาแทนท่ีอากาศร้อน ท าใหเ้กิด ลม ถา้บริเวณทั้ง
สองแห่งมีความกดอากาศต่างกนัมาก ลมจะพดัแรงจนบางคร้ังเรียกวา่ พายุ ซ่ึงท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่ิง
ต่างๆ ในบริเวณท่ีพายพุดัผา่น 
ชนิดของลมและพายุ 
  1. ลมประจ าภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลมประจ าภูมิภาคต่างๆ เช่น ลมท่ีพดัในซีกโลกใต ้พดัจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัตะวนัตกเฉียงเหนือ เรียกวา่ "ลมค้า" 
  2. ลมประจ าฤดู เป็นลมท่ีพดัเป็นประจ าตามฤดูกาล ลมมรสุมเป็นส่วนหน่ึงของลมท่ีพดัตามฤดูกาล มี
ทิศแน่นอนและสม ่าเสมอ สาเหตุใหญ่เกิดจากความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน ้า ในฤดูหนาว
อุณหภูมิของพื้นดินเยน็กวา่อุณหภูมิของน ้าในมหาสมุทร เป็นเหตุท าใหเ้กิดลมพดัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
ประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   2.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ---เป็นลมท่ีพดัปกคลุมประเทศไทยระหวา่งกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตใ้นแถบมหาสมุทร
อินเดีย ลมมรสุมน้ีจะน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าใหมี้เมฆมาก ฝนตกชุกทัว่ไป 



   2.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ---เป็นลมท่ีพดัปกคลุมประเทศไทยระหวา่งกลางเดือน
ตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศ
มองโกเลียและจีน จึงพดัเอามวลอากาศเยน็และแหง้เขา้มาปกคลุมประเทศไทย ท าใหท้อ้งฟ้าโปร่ง อากาศหนาว
เยน็และแหง้แลง้ทัว่ไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะ
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เน่ืองจากมรสุมน้ีน าความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม 
  3. ลมประจ าถิ่น เป็นลมท่ีเกิดเฉพาะแห่ง ในฤดูร้อนกลางเดือนกุมภาพนัธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ซ่ึงของประเทศไทยมีอากาศร้อนจดั เม่ือมีอากาศเยน็จากประเทศจีนพดัลงมาปะทะท าใหเ้กิดเป็นพาย ุเรียกวา่ 
พายฤุดูร้อน มีก าลงัลมแรงจดักวา่พายดีุเปรสชนั ท าความเสียหายแก่อาคารบา้นเรือนและตน้ไมห้กัโค่นได ้
  4. ลมประจ าเวลา เป็นลมท่ีเกิดในช่วงเวลาท่ีต่างกนั เช่น ในเวลากลางคืนอากาศเหนือพื้นดินเยน็วา่
อากาศเหนือพื้นน ้า เน่ืองจากพื้นดินคายความร้อนไดเ้ร็วกวา่ อากาศจึงเคล่ือนท่ีจากฝ่ังออกสู่ทะเล เรียกวา่ ลมบก 
ส่วนในเวลากลางวนัอากาศเหนือพื้นดินร้อนกวา่อากาศเหนือพื้นน ้า เน่ืองจากพื้นดินดูดความร้อนมากกวา่พื้น
น ้า อากาศจึงเคล่ือนท่ีจากพื้นน ้าเขา้สู่ฝ่ังเรียกวา่ ลมทะเล 
  5. พายุหมุนเขตร้อน เกิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนท่ีมีอุณหภูมิของน ้าสูงกวา่ 26.5 องศาเซลลเ์ซียส 
ความกดอากาศโดยทัว่ไปต ่ากวา่ 1,000 มิลลิบาร์ เกิดพร้อมกบัลมท่ีพดัรุนแรงมาก โดยพดัเวยีนเป็นวงทวนเขม็
นาฬิกาในซีกโลกเหนือ ส่วนทางซีกโลกใตพ้ดัเวยีนเป็นวงตามเขม็นาฬิกาเขา้สู่ศูนยก์ลางพาย ุตามขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศไดก้ าหนดการเรียกช่ือพายหุมุนตามความรุนแรงดงัน้ี 
 

ประเภทพายุหมุนเขตร้อน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง km/hr 

พายดีุเปรสชนั 
พายโุซนร้อน 
พายไุตฝุ้่ น 

ไม่เกิน 63 
63-118 

มากกวา่ 118 
 

 

พายหุมุนเขตร้อนมีช่ือเรียกต่างกนัไปตามแหล่งก าเนิด เช่น  
  - พายท่ีุเกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรียกวา่ "ไซโคลน (Cyclone)" 
  - พายท่ีุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียน อ่าวเมก็ซิโก และทางดา้นตะวนัตกของ
เมก็ซิโก เรียกวา่ "เฮอร์ริเคน (Hurricane)" 
  - พายท่ีุเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือดา้นตะวนัตก มหาสมุทรแปซิฟิกใต ้และทะเลจีนใต ้เรียกวา่ 
"ไต้ฝุ่น (Typhoon)" 

  - พายท่ีุเกิดแถบทวปีออสเตรเลียเรียกวา่ "วิลลี-วิลลี (Willy-Willy)" 
   

  6. พายุฟ้าคะนอง เป็นลมพายท่ีุพดัแรงฝนตกหนกัและมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่เกิดข้ึนและบางคร้ังอาจมี
ลูกเห็บเกิดข้ึนดว้ย เราจะพบปรากฏการพายฟุ้าคะนองไดท้ัว่ไปในเขตภูมิอากาศร้อนช้ืน 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ครูถามนกัเรียนวา่ “การเกิดลมนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร (แนวการตอบ เกิดจากบริเวณหน่ึงมีอุณหภูมิ
แตกต่างกนั)” 
  1.2 ครูถามต่อไปวา่ “ถา้ลมเกิดจากอุณหภูมิท่ีมีความแตกต่างกนั แลว้ถา้เกิดอุณหภูมิ ณ บริเวณนั้น
ต่างกนัมากๆ จะเกิดอะไรข้ึน (แนวการตอบ จะเกิดลมแรงมากข้ึน และกลายเป็นลมพาย ุมรสุมต่างๆ)” 
  1.3 ครูกล่าววา่ “ใช่แลว้ หากบริเวณนั้นมีความแตกต่างของอุณหภูมิมากๆ ก็จะเกิดลม และพายท่ีุมีความ
รุนแรงต่างๆ” 
  1.4 ครูถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนคิดวา่ลมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีต่างๆของโลกเรานั้นเหมือนหรือต่างกนั
อยา่งไร และท าไมลมหรือพายท่ีุเกิดข้ึนนั้นจึงมีช่ือเรียกต่างกนัออกไป (แนวการตอบ ลมหรือพายท่ีุเกิดจะ
ต่างกนัแต่ละพื้นท่ี และแหล่งก าเนิด ส่วนการเรียกช่ือนั้นเรียกตามสถานท่ีท่ีเกิดลม พายนุั้นๆ)” 
2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน  
  2.1 ครูกล่าววา่ “ลมหรือพายท่ีุเกิดจะมีความรุนแรงแตกต่างกนัแต่ละพื้นท่ี และแหล่งก าเนิด ส่วนการ
เรียกช่ือนั้นเรียกตามสถานท่ีท่ีเกิดลม พายนุั้นๆ” 
  2.2 ครูแจง้ให้นกัเรียนทราบวา่ “วนัน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนเก่ียวกบัชนิดของลมและพายวุา่มีอะไรบา้ง และ
แต่ละประเภทนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร” 
  2.3 ครูอธิบาย “อากาศเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั และหากบริเวณนั้นมีความกดอากาศต ่าอากาศจะ
ลอยตวัสูงข้ึน บริเวณท่ีอากาศเยน็กวา่มีความกดอากาศสูงกวา่จะเคล่ือนเขา้มาแทนท่ีอากาศร้อน ท าใหเ้กิด ลม ถา้
บริเวณทั้งสองแห่งมีความกดอากาศต่างกนัมาก ลมจะพดัแรงจนบางคร้ังเรียกวา่ พายุ ซ่ึงท าใหเ้กิดความเสียหาย
แก่ส่ิงต่างๆ ในบริเวณท่ีพายุพดัผา่น”  
  2.4 ครูอธิบายต่อไปวา่ “ชนิดของลมและพายุ สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
  1. ลมประจ าภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลมประจ าภูมิภาคต่างๆ เช่น ลมท่ีพดัในซีกโลกใต ้พดัจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัตะวนัตกเฉียงเหนือ เรียกวา่ "ลมค้า" 
  2. ลมประจ าฤดู เป็นลมท่ีพดัเป็นประจ าตามฤดูกาล ลมมรสุมเป็นส่วนหน่ึงของลมท่ีพดัตามฤดูกาล มี
ทิศแน่นอนและสม ่าเสมอ สาเหตุใหญ่เกิดจากความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน ้า ในฤดูหนาว
อุณหภูมิของพื้นดินเยน็กวา่อุณหภูมิของน ้าในมหาสมุทร เป็นเหตุท าใหเ้กิดลมพดัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
ประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   2.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ---เป็นลมท่ีพดัปกคลุมประเทศไทยระหวา่งกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตใ้นแถบมหาสมุทร
อินเดีย ลมมรสุมน้ีจะน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าใหมี้เมฆมาก ฝนตกชุกทัว่ไป 



   2.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ---เป็นลมท่ีพดัปกคลุมประเทศไทยระหวา่งกลางเดือน
ตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศ
มองโกเลียและจีน จึงพดัเอามวลอากาศเยน็และแหง้เขา้มาปกคลุมประเทศไทย ท าใหท้อ้งฟ้าโปร่ง อากาศหนาว
เยน็และแหง้แลง้ทัว่ไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะ
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เน่ืองจากมรสุมน้ีน าความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม 
  3. ลมประจ าถิ่น เป็นลมท่ีเกิดเฉพาะแห่ง ในฤดูร้อนกลางเดือนกุมภาพนัธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ซ่ึงของประเทศไทยมีอากาศร้อนจดั เม่ือมีอากาศเยน็จากประเทศจีนพดัลงมาปะทะท าให้เกิดเป็นพาย ุเรียกวา่ 
พายฤุดูร้อน มีก าลงัลมแรงจดักวา่พายดีุเปรสชนั ท าความเสียหายแก่อาคารบา้นเรือนและตน้ไมห้กัโค่นได ้
  4. ลมประจ าเวลา เป็นลมท่ีเกิดในช่วงเวลาท่ีต่างกนั เช่น ในเวลากลางคืนอากาศเหนือพื้นดินเยน็วา่
อากาศเหนือพื้นน ้า เน่ืองจากพื้นดินคายความร้อนไดเ้ร็วกวา่ อากาศจึงเคล่ือนท่ีจากฝ่ังออกสู่ทะเล เรียกวา่ ลมบก 
ส่วนในเวลากลางวนัอากาศเหนือพื้นดินร้อนกวา่อากาศเหนือพื้นน ้า เน่ืองจากพื้นดินดูดความร้อนมากกวา่พื้น
น ้า อากาศจึงเคล่ือนท่ีจากพื้นน ้าเขา้สู่ฝ่ังเรียกวา่ ลมทะเล 
  5. พายุหมุนเขตร้อน เกิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนท่ีมีอุณหภูมิของน ้าสูงกวา่ 26.5 องศาเซลลเ์ซียส 
ความกดอากาศโดยทัว่ไปต ่ากวา่ 1,000 มิลลิบาร์ เกิดพร้อมกบัลมท่ีพดัรุนแรงมาก โดยพดัเวยีนเป็นวงทวนเขม็
นาฬิกาในซีกโลกเหนือ ส่วนทางซีกโลกใตพ้ดัเวยีนเป็นวงตามเขม็นาฬิกาเขา้สู่ศูนยก์ลางพาย ุตามขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศไดก้ าหนดการเรียกช่ือพายหุมุนตามความรุนแรงดงัน้ี 
 

ประเภทพายุหมุนเขตร้อน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง km/hr 

พายดีุเปรสชนั 
พายโุซนร้อน 
พายไุตฝุ้่ น 

ไม่เกิน 63 
63-118 

มากกวา่ 118 
 

  6. พายุฟ้าคะนอง เป็นลมพายท่ีุพดัแรงฝนตกหนกัและมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่เกิดข้ึนและบางคร้ังอาจมี
ลูกเห็บเกิดข้ึนดว้ย เราจะพบปรากฏการพายฟุ้าคะนองไดท้ัว่ไปในเขตภูมิอากาศร้อนช้ืน 

 

  2.5 ครูกล่าววา่ “พายหุมุนเขตร้อนมีช่ือเรียกต่างกนัไปตามแหล่งก าเนิด เช่น  
  - พายท่ีุเกิดในอ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรียกวา่ "ไซโคลน (Cyclone)" 
  - พายท่ีุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียน อ่าวเมก็ซิโก และทางดา้นตะวนัตกของ
เมก็ซิโก เรียกวา่ "เฮอร์ริเคน (Hurricane)" 
  - พายท่ีุเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือดา้นตะวนัตก มหาสมุทรแปซิฟิกใต ้และทะเลจีนใต ้เรียกวา่ 
"ไต้ฝุ่น (Typhoon)" 

  - พายท่ีุเกิดแถบทวปีออสเตรเลียเรียกวา่ "วิลลี-วิลลี (Willy-Willy)" 
 
 



3. ขั้นสรุปผล 
  3.1 ครูถามค าถามนกัเรียนเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ โดยใชค้  าถามต่อไปน้ี 
   - ชนิดของลมและพายตุ่างๆ นั้นจ าแนกไดจ้ากอะไร (แนวการตอบ จ าแนกตามความรุนแรง 
ลกัษณะการเกิด และมีช่ือเรียกต่างกนัตามสถานท่ีท่ีเกิด) 
   - พายใุดท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง หรือฟ้าผา่ (แนวการตอบ พายฟุ้าคะนอง) 
   - ถา้เกิดพายฟุ้าคะนองแลว้นกัเรียนก าลงัอยูก่ลางแจง้นกัเรียนจะปฏิบติัตวัอยา่งไร (แนวการ
ตอบ ถา้รู้สึกวา่ผมตั้งข้ึนแสดงวา่ก าลงัจะเกิดฟ้าผา่ ควรกม้ตวัใหต้ ่าสุดในท่านัง่กม้หนา้ลง ปลายเทา้ชิดกนั เขยง่
ส้นเทา้ข้ึน พยายามใหร่้างกายสัมผสักบัพื้นดินนอ้ยท่ีสุด เพื่อลดโอกาสท่ีกระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นร่างกาย)  
  3.2 ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทบทวนความเขา้ใจ 
 

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  ชนิดของลมและพาย ุ                                                                                    ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 
 
1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแกไ้ข  /ขอ้เสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                          ลงช่ือ………………………………ครูผูส้อน                                             

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


