
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย                     เวลา  4  ชั่วโมง 
เรื่อง การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม      ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 3.2 ป.6/4 เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมจากแบบจำลอง 
               ป.6/5 อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุมได้ (K) 
2. อธิบายผลของลมบก ลมทะเล และลมมรสุมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้มได้ (K) 
3. อธิบายผลของลมมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยได้ (K)  
4. สร้างแบบจำลองการเกิดลมบก ลมทะเล หรือลมมรสุมได ้(P) 
5. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุมในชีวิตประจำวันได้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม ผลของลมบก ลมทะเล และผลทีม่ีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ผลของ  ลมมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม เกิดจากพื้นดินและพื้นน้ำมีอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ
แตกต่างกันจึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำเข้าไปแทนที่อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 
ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่พบบริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิดเวลากลางคืน จึงทำให้มีลมพัดจาก
ชายฝั่งไปสู่ทะเล ชาวประมง  จึงใช้ประโยชน์จากลมบกในการออกเรือ ส่วนลมทะเลเกิดเวลากลางวัน ทำให้มี
ลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง ชาวประมงจึงใช้ประโยชน์จากลมทะเลในการนำเรือกลับเข้าฝั่ง ส่วนลมมรสุมเป็น
ลมประจำฤดูที่เกิดบริเวณเขตร้อนของโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค โดยมีหลักการเช่นเดียวกับ
การเกิดลมบก ลมทะเล  ซึ่งลมมรสุม   เกิดจากอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนทวีปและพื้นมหาสมุทรแตกต่างกัน 
ลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดฤดูฝน ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งผลให้
ประเทศไทยเกิดฤดูหนาว ส่วนช่วงเปลี่ยนมรสุมประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์เกือบตั้งตรงและ



ตั้งตรงประเทศไทยในเวลาเที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ อากาศจึงร้อนอบอ้าวทำ
ให้เกิดฤดูร้อน 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
           3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัยแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ  

 (หมายเหตุ : ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือประเมินความรู้เดิมและเข้าใจผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม) 
 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 เล่ม จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนว่า เวลาไป
ทะเลนักเรียนรู้สึกอย่างไร เช่น เวลาไปทะเลจะมีลมพัดเย็นสบาย  

2. นักเรียนตอบคำถามว่า 
• ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร 

     (แนวคำตอบ ลมเกิดจากการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกด
อากาศต่ำ) 

• ลมบก ลมทะเล และลมมรสุมเกิดขึ้นจากสาเหตุใด 
      (แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 



3. นักเรียนอ่านกิจกรรมชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียน ตอน พักผ่อนริมทะเล ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
ฯ  ป.6 และตอบคำถามต่อไปนี ้

• ลมทะเลมีประโยชน์ต่อการนำเรือกลับเข้าฝั่ง เพื่อนๆ คิดว่า ลมชนิดอ่ืนมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมหรอืไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน เช่น ลมบก มีประโยชน์
ในการนำเรือออกจากฝั่ง) 

4. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนว่า ลมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สามารถรับรู้ได้โดยการใช้
ผิวสัมผัสซึ่งลมมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ลมบกพาเรือกลับเข้าฝั่ง เราจะมาเรียนรู้ว่า ลม
เกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

ขั้นสอน 

ขั้นสำรวจค้นหา  

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน จากนั้นศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที ่1 การเกิดลม
บก ลมทะเล และลมมรสุม ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม ตอนที ่1 โดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ส่งตัวแทนกลุ่มไปรับวัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
2. แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม ตอนที่ 1 ขั้นตอนข้อ

ที่ 1-6 ตามที่ได้ศึกษามาในหนังสือเรียนและบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวนำเสนอในช่ัวโมงหน้า 

              (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นอธิบายความรู้ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 
• ควันธูปมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร 

(แนวคำตอบ เคลื่อนที่ไปกล่องฝั่งที่มีเทียนอยู่แล้วลอยตัวสูงขึ้น) 
• เพราะเหตุใดทิศทางการเคลื่อนที่ของควันธูปจึงเป็นลักษณะแบบน้ัน 

(แนวคำตอบ อากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น ในขณะที่อากาศและควันธูปบริเวณใกล้เคียงที่อุณหภูมิต่ำ
กว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่) 

3. นักเรียนสแกน QR Code เรื่อง การเกิดลม ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 เพื่อศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเกิดลม 



4. นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที ่1 การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม ตอนที่ 1 ว่า ลม คือ อากาศ
ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางแนวราบ เกิดจากการแทนที่ของอากาศ เนื่องจากอากาศในบริเวณที่ร้อนจะลอยตัว
สูงขึ้น ในขณะ   ที่อากาศบริเวณใกล้เคียงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ เมื่อมีการเคลื่อนของ
อากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันของความกดอากาศ อากาศบริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะ
เคลื่อนที่เข้ามายังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ มวลอากาศที่เคลื่อนที่เราเรียกว่า ลม 

5. นักเรียนทำกิจกรรมท่ี 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม ตอนที่ 2 โดยปฏิบัติดังนี ้
1. สืบค้นข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม แล้วบันทึกผลลงใน

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาอภิปรายเพื่อเชื่อมโยงกับผลการทำกิจกรรมที่ 1 การเกิดลม

บกลมทะเล และลมมรสุม ตอนที่ 1 
3. สรุปข้อมูลจากผลการอภิปราย แล้วออกแบบและสร้างแบบจำลองตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อแสดง

การเกิด   ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม โดยให้เลือกการเกิดลมมาคนละ 1 ชนิด 
4. ส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมอธิบายลักษณะการเกิดลมที่กลุม่ตนเองเลือก 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
6. นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นสำรวจค้นหา  

1. นักเรียนตอบคำถามเพ่ือทบทวนความรู้ว่า ลมบกเกิดข้ึนได้อย่างไร 
(แนวคำตอบ ลมบกเกิดจากอากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ หรืออากาศเหนือ
พื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ เป็นผลให้อากาศเหนือพ้ืนดินที่มีความกดอากาศสูง
กว่าเคลื่อนที่เข้าหาพื้นน้ำที่มีความกดอากาศต่ำกว่า ทำให้เกิดลม) 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน จากนั้นศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที ่2 ผลของลมบก ลม
ทะเล และลมมรสุม ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่2 ผลของลมบก ลมทะเล และลมมรสุม  ปฏิบัติดังนี้ 
1. สืบค้นเกี่ยวกับผลของลมบก ลมทะเล และลมมรสุม  ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แล้ว

บันทึกผลลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนผัง 

แผนภาพ หรืออ่ืนๆ ลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

 
 



ขั้นอธิบายความรู้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลของลมบก ลม

ทะเลและลมมรสุมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมท่ี 2 ผลของลมบก ลมทะเล และลมมรสุม  
3. นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้

• ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดลม 
(แนวคำตอบ อุณหภูมิของอากาศและความกดอากาศ) 

• ถ้าอุณหภูมิของอากาศ 2 บริเวณ ต่างกันมาก นักเรียนคิดว่าจะเกิดลมในลักษณะใด 
(แนวคำตอบ อากาศเคลื่อนที่เร็วขึ้น จึงเกิดเป็นลมที่พัดแรงขึ้น เรียกวา่ พายุ) 

• เพราะเหตุใดลมบกจึงเกิดขึ้นในเวลากลางคืน 
(แนวคำตอบ ในเวลากลางคืนพื้นดินคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศเหนือพื้นดิน
มีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำบริเวณเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงจึงทำให้อากาศที่อยู่
เหนือพื้นน้ำลอยตัวสูงขึ้น เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นดินที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเคลื่อนที่เข้าหาพื้น
น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า) 

• การเกิดลมมรสุมเหมือนหรือแตกต่างจากการเกิดลมบก ลมทะเลอย่างไร 
(แนวคำตอบ หลักการเกิดลมมรสุมเช่นเดียวกับการเกิดลมบก ลมทะเล คือเกิดจากอุณหภูมิ
เหนือพื้นทวีปและพื้นมหาสมุทรมีความแตกต่างกัน ทำให้ลมมรสุมปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณ
กว้าง) 

• ลมมรสุมมีผลตอ่สภาพอากาศในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
(แนวคำตอบ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในไทย เช่น ส่งผลให้บางพื้นที่มี
ปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นหรือลดลง) 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คนเพื่อทำกิจกรรม นักพยากรณ์อากาศตัวน้อย โดยปฏิบัติ
ดังนี้ 

1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับแผนที่โลกและบัตรสถานการณ์พยากรณ์อากาศ 1 สถานการณ ์
2. ร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และพิจารณาว่าจะเกิดลมมรสุมชนิดใด อย่างไร และ

ส่งผลอย่างไร   ต่อพื้นที่ใดบ้างในประเทศไทย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวถ้าเกิดลม
มรสุมนี้ขึ้น 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม โดยนำเสนอในรูปแบบรายงานข่าว 
4. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ 

5. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 
• ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดผ่านประเทศไทยในช่วงใด และส่งผลอย่างไร 
(แนวคำตอบ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ทำ

ให้เกิดฤดูฝน) 



• เพราะเหตุใดจึงเกิดฤดูหนาวทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วง
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ ์

(แนวคำตอบ เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาอากาศเย็นและแห้ง
มาปกคลุมพื้นทีภ่าคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) 

6. นักเรียนร่วมสรุปผลการทำกิจกรรมว่า ในประเทศไทยมีลมมรสุมพัดผ่าน 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุด
ประจำตัวนักเรียน 

8. นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน
หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ชั่วโมงที่ 4 
ขั้นขยายความเข้าใจ  

1. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยตอบคำถามท้าทายการคิดขั้นสูงว่า “มานพต้องการพาครอบครัว
ไปสัมผัสอากาศหนาวทางภาคเหนือ จึงวางแผนจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก” จากข้อความ นักเรียนคิด
ว่า มานพควรจองต๋ัวเครื่องบินและที่พักในช่วงเดือนใดได้บ้างเพราะอะไร 
(แนวคำตอบ ช่วงเดือนตุลาคม–ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ผ่านภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ แต่เนื่องด้วยช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์-
พฤษภาคม เป็นช่วงที่เวลาเที่ยงวันของประเทศไทย ดวงอาทิตย์ตั้งตรงหรือเกือบตั้งตรง ส่งผลให้
ประเทศไทยได้รับความร้อนเต็มที่) 

2. ครูเปิด PowerPoint เรื่อง ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม ให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับลมบก ลมทะเล และลมมรสุม และให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้
เรียนรู้จากบทที่ 1 ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผังความคิด แผนภาพ ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

3. นักเรียนทกุคนศึกษาแผนผังความคิด สรุปสาระสำคัญ ประจำบทท่ี 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6 เพื่อตรวจสอบการเขียนสรุปความรู้ที่นักเรียนทำไว้ในสมุดประจำตัวนักเรียน 

4. นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัว
นักเรียน 

5. นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสอืเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือทำ
ในแบบฝึกหัดวทิยาศาสตร์ฯ ป.6  

6. นักเรียนทำกิจกรรมท้าทายการคิดข้ันสงูในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
7. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน โดยปฏิบัติดังนี้ 



1. ช่วยกันออกแบบสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ เพื่อจำลองกระบวนการเกิดลมบก ลมทะเล หรือลมมรสุม 1 
ชนิดโดยให้สื่อถึงกระบวนการเกิดลม (ชนิดลมที่เลือกสร้าง) 

2. สร้างสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
3. นำเสนอผลการทำกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี ้

• อธิบายกระบวนการเกิดลมชนิดที่นักเรียนเลือก โดยใช้สื่อการเรียนรู้ 3 มิต ิ 
• ผลของลมชนิดที่นักเรียนเลือกที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
ขั้นสรุปผล 

1. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่า ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม เกิดจากพื้นดินและพื้นน้ำมี
อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำแตกต่างกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำเข้าไปแทนที่อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่พบ
บริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน จึงทำให้มีลมพัดจากชายฝั่งไปสู่ทะเล ชาวประมงจึงใช้
ประโยชน์จากลมบกในการออกเรือ ส่วนลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน ทำให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่
ชายฝั่ง ชาวประมงจึงใช้ประโยชน์จากลมทะเลในการนำเรือกลับเข้าฝั่ง ส่วนลมมรสุมเป็นลมประจำฤดู
ที่เกิดบริเวณเขตร้อนของโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค โดยมีหลักการเช่นเดียวกับการ
เกิดลมบก ลมทะเล  ซึ่งลมมรสุมเกิดจากอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทวีปและ   พื้นมหาสมุทร
แตกต่างกัน 

ลมมรสุมที ่พัดผ่านประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดฤดูฝน ส่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดฤดูหนาว ส่วนช่วงเปลี่ยนมรสุมและประเทศไทยอยู่
ใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์เกือบตั้งตรง ตั้งตรงประเทศไทยในเวลาเที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อน
จากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ อากาศจึงร้อนอบอ้าวทำให้เกิดฤดูร้อน 

 
ขั้นตรวจสอบผล 

1. ครูตรวจบันทึกข้อมูลการทำกจิกรรมที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม ในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

2. ครูตรวจบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมที ่ 2 ผลของลมบก ลมทะเล และลมมรสุมในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

3. ครูตรวจกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวทิยาศาสตร์ฯ ป.6 เล่ม  
4. ครูตรวจกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
5. ครูตรวจแผนผังความคิด สรุปสาระสำคัญ ประจำบทที่ 1 ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
6. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  



7. ครูตรวจกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูง ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
8. ครูประเมินผลงาน สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ ในกิจกรรมสรา้งสรรค์ผลงาน 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การวัดและประเมนิผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ผลงานสื่อการ

เรียนรู ้ 3 มิต ิ
• ประเมินผลงาน • แบบประเมินผลงาน • คุณภาพอยู่ในระดับ

ดี ผ่านเกณฑ ์

2. กิจกรรมที่ 1 การเกิด
ลมบก ลมทะเล และลม
มรสุม 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6     

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

3. กิจกรรมที่ 2 ผลของลม
บก ลมทะเล และลม
มรสุม 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6        

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

4. กิจกรรมหนูตอบได้ • ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

5. กิจกรรมตรวจสอบ
ความเข้าใจ 

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

6. สรุปสาระสำคญั 
ประจำบทที่ 1 

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

7. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู ้

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

8. กิจกรรมฝึกทักษะ บท
ที่ 1 

• ตรวจสมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  

• สมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์ 

9. กิจกรรมท้าทายการ
คิดขั้นสูง 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

10. พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

• แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

• คุณภาพอยู่ในระดับ
ดี ผ่านเกณฑ ์

11. พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

• สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

• แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

• คุณภาพอยู่ในระดับ
ดี ผ่านเกณฑ ์



8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู ้

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
3. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และลมมรสุม 
4. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมที่ 2 ผลของลมบก ลมทะเล และลมมรสุม 
5. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 
6. QR Code เรื่อง การเกิดลม 
7. PowerPoint เรื่อง ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม 
8. แผนที่โลก  
9. บัตรสถานการณ์พยากรณ์อากาศ 
10. สมุดประจำตัวนักเรียน 

       8.2 แหล่งการเรียนรู ้
1. ห้องเรียน 
2. ห้องสมุด 
3. อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย                     เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง ธรณีพิบัติภัย 1 (น้ำท่วม ดินถล่ม)         ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 3.2 ป.6/6 บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึ
นามิ 
           ว 3.2 ป.6/7 ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการ
เฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วมและดินถล่มได้ (K) 
2.  เขียนแผนภาพแสดงลักษณะของน้ำท่วมและดินถล่มได้ (P) 
3.  นำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมและดินถล่มได ้(A)  

สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วมและดินถล่ม แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 น้ำท่วม และดินถล่ม มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพ ห้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั่งของ
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
           3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 



คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 จากนั้นครูสนทนาถามคำถามนักเรียนว่า 
• ถ้าน้ำแข็งขั้วโลกหลอมละลายหมดจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 
(แนวคำตอบ นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ) 
• ทำไมน้ำแข็งขัว้โลกจึงหลอมละลาย 
(แนวคำตอบ เพราะภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกหลอมละลาย) 

2. นักเรียนอ่านกิจกรรมชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียน ตอน ระวังภัยสึนาม ิในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
ฯ  ป.6 และตอบคำถามต่อไปนี ้

• สึนามิ คือ ธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่ง เพื่อนๆ คิดว่าสึนามิเกิดมาจากสาเหตุใด และมวีิธีการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสึนามิได้อย่างไร 

(แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน เช่น เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลลึก ถา้เกิดสึ
นามิ ควรหนีขึน้ที่สูงเพื่อความปลอดภัย) 

3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ในท้องถ่ินนักเรียนเคยพบภัยพิบัติอะไรบ้าง  
4. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนว่า ในท้องถิ่นของเราอาจเกิดภัยธรรมชาติหรือธรณีพิบัติ

ภัยต่างๆ ได้ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม สึนามิ แผ่นดินไหว น้ำกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งภัยธรรมชาติที่พบได้บ่อยครั้งใน
ท้องถิ่นของเรา คือ น้ำท่วมและดินถล่ม ดังนั้น นักเรียนควรเรียนรู้เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้มีความ
ปลอดภัย จากกิจกรรมต่อไปนี ้

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา  

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 1 ภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติ
ดังนี้ 



1. สง่ตัวแทนกลุ่มไปรับวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
2. แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม 
3. นำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบตา่งๆ เช่น แผนภาพ เพื่ออธิบายลักษณะและผลกระทบของน้ำ

ท่วม 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 2 ปฏิบัติดังนี้ 

1. สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม  แล้วบันทึก
ผลลงในแบบฝกึหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

ขั้นอธิบายความรู้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน ในประเด็นต่อไปน้ี 

• ลักษณะการเกดิน้ำท่วม 
• สาเหตุการเกิดน้ำท่วม 
• ผลกระทบของน้ำท่วม 
• แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม  

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสาเหตุการเกิดน้ำท่วม จนได้ข้อสรุปว่า น้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักและ
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ดินไม่สามารถดูดซับน้ำไว้ได้ทั้งหมดหรือไม่สามารถระบายออกได้ทัน ทำให้เกิดน้ำ
ขัง 

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการป้องกันน้ำท่วมจนได้ข้อสรปุว่า ควรปฏิบัติ ดังน้ี 
1. การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยในการดูดซับน้ำ 
2. การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
3. การขุดลอกคลอง เพื่อเก็บน้ำก่อนระบายสู่น้ำทะเล 
4. การอนุรักษ์ป่าไม้และการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าที่สูญเสียไป 
5. สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำหรือสร้างฝายชะลอการไหลของน้ำ 

4. นักเรียนในห้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เพื่อทำกิจกรรม รถด่วน ขบวนคำถาม โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 1 คน เพื่อเป็นคนจับนาฬิกาจับ
เวลา (อาจใช้โทรศัพท์มือถือจับเวลาแทนนาฬิกาจับเวลา) 

2. ครูตั้งเวลาไว้ 2 วินาที วางนาฬิกาลงกล่อง 
3. ถ้ากล่องเคลื่อนที่ไปฝั่งใดให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มบอกแนวทางในการดูแลและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยเมื่อเกิดน้ำท่วม 

4. โดยสมาชิกด้านหลังสามารถบอกคำตอบกับตัวแทนกลุ่มได้ ส่วนสมาชิกฝั่งตรงข้ามทำหน้าที่
ตรวจสอบคำตอบของอีกฝั่ง 

5. เมื่อตอบคำตอบได้ถูกต้อง ส่งกล่องให้อีกฝั่ง และให้อีกฝั่งบอกแนวทางในการดูแลและปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยเมื่อเกดิน้ำท่วม  



6. สลับกล่องไปมาและตอบคำถามแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเสียงนาฬิกาจับเวลาจะดัง เมื่อนาฬิกา
ดังฝั่งที่ถือกล่องถือว่าเป็นผู้แพ้ในกิจกรรมนี้ 

5. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เมื่อ
เกิดน้ำท่วม (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสำรวจค้นหา  

1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมโดยการตอบคำถามว่า ถ้าเกิดน้ำท่วมขัง เราสามารถใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
บ้านได้หรือไม่ 
(แนวคำตอบ ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กให้เรียบร้อย) 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ส่งตัวแทนกลุ่มไปรับวัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
2. แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของดินถล่ม 
3. นำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบตา่งๆ เช่น แผนภาพ เพื่ออธิบายลักษณะและผลกระทบของดินถล่ม 

3.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 2 โดยปฏิบัติ
ดังนี้ 

1. สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากดินถล่ม แล้วบันทึกผล
ลงในแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

ขั้นอธิบายความรู้ 
1. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนในประเด็นต่อไปน้ี 

• ลักษณะการเกดิดินถล่ม 
• สาเหตุการเกิดดินถล่ม 
• ผลกระทบของดินถล่ม 
• แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากดินถล่ม 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับดินถล่ม จนได้ข้อสรุปว่า ดินถล่ม คือ การเคลื่อนที่ของมวลดิน หิน 
โคลน และต้นไม้ต่าง ๆ ที่ไหลลงมาตามแนวลาดเอียงตามแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นผลที่เกิดตามมา
หลังจากการเกิดน้ำป่าไหลหลาก การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ การตัดไม้ทำลายป่า การ
ก่อสร้างหรือการทำการเกษตรบริเวณเชิงเขาที่มีความลาดชัน ส่งผลกระทบให้พืชผลทางการเกษตร สิ่ง
ปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น โรงเรียน บ้าน เกิดความเสียหาย หน้าดินพังทลาย จึงทำให้ดินเสื่อมสภาพ สัตว์ป่า
ไม่มีที่อยู่อาศัย รวมทั้งปิดก้ันเส้นทางคมนาคมและทางเดินของแหล่งน้ำ 
3. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 



• ดินถล่มมีลักษณะอย่างไร 
     (แนวคำตอบ ดินถล่ม คือ การเคลื่อนที่ของมวลดิน หิน โคลน และต้นไม้ที่ไหลลงมาตามแนว

ลาดเอียงตามแรงโน้มถ่วงของโลก) 
• ให้นักเรียนบอกวิธีป้องกันดินถล่ม 
    (แนวคำตอบ ปลูกป่า ไม่ทำไร่เลื่อนลอย ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ปลูกสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง

ขวางทางน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำ) 
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้

ปลอดภัยจากดินถล่มจนได้ข้อสรุปของช้ันเรียน 
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลข่าวหรือสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมหรือดินถล่มในประเทศไทย 

หรือในท้องถิ่นของนักเรียน หรือสัมภาษณ์คนในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือดินถล่ม เพื่อ มาทำ
กิจกรรมในชั่วโมงหน้า 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นขยายความเข้าใจ  

1. นักเรียนตอบคำถามว่า ถ้าท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนเกิดน้ำท่วม จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อนักเรียน 
(แนวคำตอบ ทำให้การเดินทางไม่สะดวกและอาจมีสัตว์มีพิษออกมา ถ้าน้ำท่วมขังนานๆ อาจ
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก) 

2. ครูให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าที่อยู่อาศัยของนักเรียนเกิดน้ำท่วมหรือดินถล่ม นักเรียนจะ
มีการปฏิบัติตนอย่างไร 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ภัยพิบัติในท้องถิ่น โดยปฏิบัติ ดังนี ้
1. นักเรียนนำข่าวหรือสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมหรือดินถล่มในประเทศไทยหรือในท้องถิ่นมา

อภิปรายร่วมกัน ศึกษาหาสาเหตุว่าเกิดจากสาเหตุใด ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง เสนอแนะแนวทาง
การป้องกัน แนวทางในการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

 

ขั้นสรุป 

1. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่า น้ำท่วมและดินถล่ม มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุง
ยังชีพให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิด
ภัยทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

 



ขั้นตรวจสอบผล 

1. ครูตรวจบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมที่ 1  ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย (น้ำท่วม ดินถล่ม) ใน
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การวัดและประเมนิผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. กิจกรรมที่ 1 ภัย
ธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย (น้ำท่วมดิน
ถล่ม) 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

2. พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

• แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่าน
เกณฑ ์

3. พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

• สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

• แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่าน
เกณฑ ์

8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู ้

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
3. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมที่ 1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร (น้ำท่วม ดิน

ถล่ม) 
4. สมุดประจำตัวนักเรียน 

       8.2 แหล่งการเรียนรู ้
4. ห้องเรียน 
5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย                   เวลา  4  ชั่วโมง 
ธรณีพิบัติภัย 2 (แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง)              ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 3.2 ป.6/6 บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึ
นามิ 
                  ป.6/7 ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้า
ระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของแผ่นดินไหว สึนามิ และการกัดเซาะชายฝั่งได้ (K) 
2.  เขียนแผนภาพแสดงลักษณะของแผ่นดินไหว สึนามิ และการกัดเซาะชายฝั่งได้ (P) 
3.  นำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะ

ชายฝั่งได้ (A)  

สาระการเรียนรู้ 
  ลักษณะและผลกระทบของแผ่นดินไหว สึนามิ และการกัดเซาะชายฝั่ง แนวทางในการเฝ้ าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  แผ่นดินไหว สึนามิ และการกัดเซาะชายฝั่ง มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน มนุษย์ควร
เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และ
ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 



คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมชั่วโมงที่แล้ว โดยนำบัตรภาพธรณีพิบัติภัยติดไว้ที่กระดาน จากนั้นให้นักเรียน
อธิบายว่า ภัยพิบัติใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดดินถล่มได้บ้าง พร้อมบอกเหตุผล  

2. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนว่า สาเหตุของดินถล่มเกิดได้หลายปัจจัย รวมถึงเกิดจาก
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ดังนั้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่า การเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ เกิดขึ้นได้
อย่างไร รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

ขั้นสอน 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน จากนั้นศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 1 ภัยธรรมชาติ

และธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติ 

ดังนี้ 
1. ส่งตัวแทนกลุ่มไปรับวัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
2. แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของแผ่นดินไหว 
3. นำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบตา่งๆ เช่น แผนภาพ เพื่ออธิบายลักษณะและผลกระทบของ

แผ่นดินไหว 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 2 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว แล้ว
บันทึกผลลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

      (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ 

1. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
• ลักษณะการเกดิแผ่นดินไหว 



• สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว 
• ผลกระทบของแผ่นดินไหว 
• แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแผ่นดินไหว จนได้ข้อสรุปว่า แผ่นดินไหว คือ การสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ  บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ผลกระทบจากแผ่นดินไหว คือ ส่งผลให้พื้นดินแยก ดิน
ถล่ม สึนามิ    ภูเขาไฟระเบิด ทำให้เส้นทางการคมนาคม สิ่งปลูกสร้างต่าง  ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน เสียหาย 
มนุษย์และสัตว์อาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สาเหตุการเกิดอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น เกิดจากการเคลื่อนที่
ของแผ่นเปลือกโลก  ที่อาจเกิดจากการคดโค้งโก่งตัวอย่างฉับพลัน และเมื่อแผ่นเปลือกโลกขาดออกจากกัน จึง
ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว หรืออาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน 

3. นักเรียนตอบคำถามว่า ประเทศไทยของเรามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้หรือไม่ และพ้ืนท่ีใดบ้างท่ีคาด
ว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงแผ่นดินไหว สาเหตุเกิดจากอะไร 

(แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียนอย่างอิสระ) 
4. ครูสแกน QR Code 3D เรื ่อง รอยเลื่อน จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุหนึ่งของการเกิด

แผ่นดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน ในประเทศไทยเรามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ เนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศไทยม ี    รอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อน  โดยกระจายอยู่ใน 22 จังหวัด  

5. ครูสร้างสถานการณ์สมมติที ่1 ว่า ถ้านักเรยีนอยู่ในอาคารหรือในห้องเรียนแล้วเกิดแผน่ดินไหวขึ้นจะ
ทำอย่างไร โดยสุ่มนักเรียนออกมา 3 คน และวางโต๊ะไว้ 1 ตัว รองเท้า ขวดน้ำ จากนั้นครูจะส่งสัญญาณว่าเกิด
แผ่นดินไหว แล้วให้ตัวแทนนกัเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวภายใน 1 นาที โดยนักเรียนภายในชั้น
เรียนคอยสังเกตพฤติกรรมตัวแทนนักเรียน 

6. ครูสร้างสถานการณ์สมมติที ่2 ว่า ถ้านักเรียนอยู่นอกอาคารแล้วเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจะทำอย่างไร โดย
ครูสุ่มนักเรียนออกมา 3 คน จากนั้นครูจะส่งสัญญาณวา่เกิดแผ่นดินไหว แล้วให้ตัวแทนนักเรียนปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและนักเรียนอยู่นอกอาคาร โดยนักเรียนภายในชั้นเรียนคอยสังเกตพฤติกรรมตัวแทน
นักเรียน 

(หมายเหตุ : ครูอาจใช้อุปกรณ์ในห้องเรียนจัดฉากประกอบเพ่ือให้นักเรียนมองเห็นสถานการณ์ชัดเจน
ขึ้น) 

7. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เพื่อนคนใดปฏิบัติถูกต้อง และควรแก้ไขอย่างไร 
8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปแนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเม่ือเกิดแผ่นดินไหว 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสำรวจค้นหา  

1. นักเรียนตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมว่า การเกิดแผ่นดินไหวมีความสัมพันธ์กับการเกิดสึนามิ
อย่างไร 
(แนวคำตอบ สึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ใต้ทะเลลึก) 

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ส่งตัวแทนกลุ่มไปรับวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
2. แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของสึนามิ 
3. นำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนภาพ เพื่ออธิบายลักษณะและผลกระทบของสึนามิ 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 2 โดยปฏิบัติดังนี ้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสึนามิ แล้วบันทึกผล

ลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
ขั้นอธิบายความรู้ 

1. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนในประเด็นต่อไปน้ี 
• ลักษณะการเกิดสึนาม ิ
• สาเหตุการเกิดสึนามิ 
• ผลกระทบของสึนามิ 
• แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสึนาม ิ 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสึนามิ จนได้ข้อสรุปว่า สึนามิ คือ คลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ที่เกิดใน
มหาสมุทรและเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง โดยมีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเล เกิดจากแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์เกิด
แผ่นดินไหวอยู่ใต้   ทะเลลึก ทำให้น้ำในทะเลและมหาสมุทรได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง และเกิดเป็น
คลื่นขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้าหาชายฝั่งอย่างรวดเร็ว การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเล การปะทุอย่างรุนแรง
ของภูเขาไฟ ส่งผลให้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในทะเลและที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง เช่น มนุษย์และสัตว์บาดเจ็บ
และเสียชีวิต บ้าน ถนน ทรัพย์สินอื่นๆ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ป่าชายเลน สัตว์ทะเล 
ปะการังใต้ท้องทะเลเสียหาย 

3. ครูนำข่าวสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ในวันที่ 26 ธ.ค. พ.ศ. 2547 ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า 5 พันคน ให้
นักเรียนศึกษาวา่ เพราะเหตุใดการเกิดสึนามิครัง้นั้นถึงมีผู้เสียชีวติจำนวนมากและหลังจากเกิดสึนามิในครั้งน้ัน 
เรามีมาตรการป้องกันภัยจากสึนามิอย่างไร 

4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายถึงสาเหตุการสูญเสียจากสึนามิในครั ้งนั ้น และสรุป
แนวทาง การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิ 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 



ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นสำรวจค้นหา  

1. นักเรียนตอบคำถามเพ่ือทบทวนความรู้ว่า ถา้นักเรียนไปเท่ียวทะเล แล้วพบว่า อยู่ๆ ระดับน้ำทะเล
ลดลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร 
(แนวคำตอบ อพยพขึ้นที่สูงทันทีหรือออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุด) 

2. นักเรียนสงัเกตภาพในบัตรภาพชายฝ่ัง แลว้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เพราะเหตุใดชายฝ่ังจึงมี
ลักษณะเป็นแบบนั้น 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ภยัธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
1. ส่งตัวแทนกลุ่มไปรับวัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
2. แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง 
3. นำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบตา่งๆ เช่น แผนภาพ เพื่ออธิบายลักษณะและผลกระทบ

ของการกัดเซาะชายฝั่ง 
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนที่ 2 โดยปฏิบัติ 

ดังนี้ 
1. สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการกัดเซาะชายฝั่ง

แล้วบันทึกผลลงในแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

ขั้นอธิบายความรู้ 

1. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนในประเด็นต่อไปน้ี 
• ลักษณะการกดัเซาะชายฝั่ง 
• สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง 
• ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ง 
• แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการกัดเซาะชายฝั่ง 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง จนได้ข้อสรุปว่า การกัดเซาะชายฝั่ง คือ การที่
ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะจากสาเหตุต่างๆ ทำให้ชายฝั่งร่นถอยเข้าไปในพื้นดิน อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ เช่น การกัดเซาะของคลื่นลมมรสุมและพายุการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง หรืออาจเกิดจากการกระทำของ
มนุษย์ เช่น การสร้างถนนริมชายฝั่ง การสร้างท่าเรือหรือสะพานให้ยื่นออกจากชายฝั่ง การบุกรุกและทำลาย
ป่าชายเลน ส่งผลให้ชายฝั่งเกิดการสึกกร่อนและพังทลาย ส่งผลให้แนวชายฝั่งแคบลงเรื่อย ๆ ทำให้คลื่น
สามารถเข้าถึงฝั่งได้มากขึ้น ส่งผลเสียต่อสิ่งก่อสร้างบริเวณใกล้ชายฝั่ง พื้นที่ทำการเกษตรใกล้ชายฝั่ง หรือ
บริเวณป่าชายเลน 

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
เมื่อเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 



4. นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน
หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ชั่วโมงที่ 4 
ขั้นขยายความเข้าใจ  

1. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยตอบคำถามท้าทายการคิดขั้นสูงว่า ถ้าเกิดธรณีพิบัติภัยขึ้นในที่ที่
นักเรียนอาศัยอยู่ ถ้ามีเวลาในการเตรียมถุงยังชีพ นักเรียนคดิว่า ส่ิงใดบ้างท่ีจำเป็น 

(แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน เช่น ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น น้ำด่ืม อาหารแห้ง ไฟ
ฉายพร้อมถ่านไฟฉาย) 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน เพื่อทำธรณีพิบัติภัยที่พบในท้องถิ่น โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
1. เลือกธรณีพิบัติภัยที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นของนักเรียนมา 1 อย่าง จากนั้นให้

นักเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
2. ระดมสมองร่วมกันคิดวิธีการ แนวทางการป้องกัน และการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดธรณีพิบัติ

ภัยจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
             (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

 

ขั้นสรุป 

 

1. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่า เมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยต่าง ๆ จะส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติและ   ธรณีพิบัติภัย เช่น การติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพให้พร้อม
ใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัย 

 

ขั้นตรวจสอบผล 

1. ครูตรวจบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมที่ 1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ ้นได้อย่างไร ใน
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

2. ครูตรวจกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวทิยาศาสตร์ฯ ป.6  
 

 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. กิจกรรมที่ 1 ภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

2. กิจกรรมหนูตอบได้ • ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือ
แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

3. พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

• สังเกต
พฤติกรรม  การ
ทำงานรายบุคคล 

• แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่าน
เกณฑ ์

4. พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

• สังเกต
พฤติกรรม  การ
ทำงานกลุ่ม 

• แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่าน
เกณฑ ์

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1.   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
3. วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร 
4. QR Code 3D เรื่อง รอยเลื่อน 
5. บัตรภาพธรณีพิบัติภัย 
6. บัตรภาพชายฝั่ง 
7. สมุดประจำตัวนักเรียน 

 
แหล่งการเรียนรู ้

1. ห้องเรียน 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ห้องสมุด 

 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


