
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความดันอากาศ          เรื่อง ความหมายความกดอากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม.1/1 สร้างแบบจําลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับ
ความสูงจากพ้ืนโลก 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความกดอากาศได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับความกดอากาศได้ 
 3. นักเรียนสามารถคํานวณความกดอากาศได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ความกดอากาศ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
 3. การวัดความกดอากาศ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ความกดอากาศ 
 อากาศเป็นสสาร มีลักษณะเป็นแก๊ส และมีนํ้าหนัก สามารถออกแรงกระทําต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนผิวโลก
และอยู่ในบรรยากาศของโลก นักเรียนจะรู้สึกว่ามีอากาศก็ต่อเมื่อมีลมพัดมากระทบกับตัว โดยปกติแล้วนํ้าหนัก
ของอากาศมีมาก แต่นักเรียนจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่ามีนํ้าหนักอากาศกดดันรอบๆ ตัว ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความ
เคยชินของตัวนักเรียน นอกจากน้ีอากาศยังมีแรงดัน ซึ่งแรงดันของอากาศจะกระทําต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนผิวโลก 
นักเรียนสามารถสังเกตแรงดันของอากาศได้ เมื่ออกแรงเป่าลูกโป่งหรือสูบยางรถยนต์ อากาศท่ีสูบเข้าไปจะทํา
ให้ลูกโป่งและยางรถยนต์พองโตขึ้น ถ้านักเรียนเป่าลมหรือสูบลมเข้าไปมากจากทําให้ลูกโป่งและยางแตกได้ 
เรียกแรงดันอากาศน้ีว่า ความกดอากาศ (Air pressure) 



การพิจารณาเก่ียวกับแรงดันอากาศ นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดลองแล้วพบว่า ค่าความกดอากาศหรือค่า
ความดันอากาศ คือ ค่าแรงดันของอากาศต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนที่ที่รองรับแรงดันน้ัน หรือ อัตราส่วนของแรงดันต่อ
หน่วยพ้ืนที่ต้ังฉากที่แรงดันน้ันกระทํา  

 
 
จากรูปเป็นการแสดงบริเวณใดๆ ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่เป็น A และ F เป็น
แรงดันที่กระทําต่อพ้ืนที่ A ในทิศทางที่ต้ังฉากพ้ืนที่ A ถ้าให้ P แทน
ความดันของพ้ืนที่ A จะได้ว่า 
 
 

 
    
       หรือ 
 
 
โดย  F  มีหน่วยเป็น  นิวตัน 
 A  มีหน่วยเป็น  ตารางเมตร 
 P  มีหน่วยเป็น  นิวตัน/ตารางเมตร หรือ พาสคัล หรือ บาร์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เรื่องอากาศ เพ่ือเช่ือโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเรื่องความกดอากาศ 
โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - อากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ทําไมเราจึงรู้ว่ามอีากาศ 
 (แนวคําตอบ : การเกิดลม) 
 2. ตัวแทนนักเรียนจากการสุ่มหรืออาสาสมัครออกมาเป่าลูกโป่ง จากน้ันให้นักเรียนในห้องช่วยกัน
สังเกตขนาดของโลกโป่ง 
 3. นักเรียนตอบคําถามว่า 
  - เหตุใดลูกโป่งจึงมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 (แนวคําตอบ : เพราะโมเลกุลของอากาศเพ่ิมขึ้น) 

ความดันอากาศ  =  แรงดันอากาศ 

           พื้นท่ี

P  =   F 

             A 

ท่ีมา : หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1



  - หากเป่าลูกโป่งต่อไปจนแตก การที่ลูกโป่งแตกเป็นเพราะสิ่งใด 
 (แนวคําตอบ : ความดันอากาศ) 
  - ความดันอากาศและความกดอากาศเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องความดันอากาศ จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และ
อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องความกดอากาศ 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบที่ได้จากแบบฝึกหัด 
 2. ครูสรุปความรู้เรื่องความกดอากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ความกดอากาศ 
        - ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
        - การวัดความกดอากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม.1/1 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
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ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความดันอากาศ          เรื่อง การพิจารณาแรงดันอากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม.1/1 สร้างแบบจําลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับ
ความสูงจากพ้ืนโลก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความกดอากาศได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับความกดอากาศได้ 
 3. นักเรียนสามารถคํานวณความกดอากาศได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ความกดอากาศ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
 3. การวัดความกดอากาศ 



 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1. ความดันของอากาศท่ีกระทําต่อพื้นผิวโลก 

   จะวัดที่ระดับนํ้าทะเล มีค่าเท่ากับ 760 มิลลิเมตรของ
ปรอท หรือ 76 เซนติเมตรของปรอท เรียกว่า ความดัน                1 
บรรยากาศ (1 atmosphere หรือ 1 atm) ซึ่งได้จากการบรรจุปรอท
ลงในหลอดแก้วที่ปลายหลอดด้านหนึ่งปิด ความยาวของหลอดแก้ว
มากกว่า 760 มิลลิเมตร แล้วนําไปควํ่าลงในอ่างที่บรรจุปรอท ระดับ
ปรอทในแก้วจะลดลง วัดความสูงจากระดับปรอทในอ่างที่บรรจุปรอท
ได้ 760 มิลลิเมตร ดังรูป 

 
     หน่วยวัดความดันของอากาศ  อาจมีหน่วยเ ป็น 

บรรยากาศ พาสคัล นิวตัน/ตารางเมตร หรือ บาร์ ซึ่งเปรียบเทียบกันได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เครื่องมือวัดความดันของอากาศ  ได้แก่  บารอมิเตอร์  สร้างขึ้นโดยใช้หลักความ
แตกต่างของความดันอากาศของสองบริเวณมีหลายชนิด ดังน้ี 

   2.1 บารอมิเตอร์ปรอทแบบง่าย (Barometer) 

 ลักษณะ          เป็นหลอดแก้ว 
 หลักการสร้าง    ใช้หลักการที่อากาศสามารถดันของเหลวให้เข้าไปใน 

    หลอดแก้วได้ 

 

ท่ีมา : หนังสือสื่อการเรียนรู้ฯ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 2

 

1 บรรยากาศ   =   760 มิลิเมตรปรอท (mmHg)       

=   1.013 x 105  นิวตันต่อตารางเมตร       

=   1.013  บาร์    

=   1.013 x 105  พาสคัล          

       1 พาสคัล  =   1  N/m2     

            1 บาร์ =   105  N/m2                

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/pm31037por/



2.2 แอนิรอยด์บารอมิเตอร์ (Aneroid Barometer) 

ลักษณะ  เป็นตลับโลหะบาง ภายในมีอากาศเพียงเล็กน้อย
 หลักการสร้าง    อากาศจะดันผิวของตลับโลหะ เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง    

   จะอ่านค่าความดันอากาศได้จากเข็มช้ีบนหน้าปัด  
  ถ้าความดันของอากาศภายนอกมากจะดันผิวของ  

 ตลับโลหะให้ยุบลง แต่ถ้าความดันของอากาศ  
 ภายนอกน้อย อากาศภายในจะดันผิวของตลับ   

          โลหะขึ้นมา 
 

   2.3 แอลติมิเตอร์ (Altimeter)  

 ลักษณะ          พัฒนามาจากแอนิรอยด์บารอมิเตอร์ ใช้วัดความสูง 
    โดยอ่านค่าจากหน้าปัดนาฬิกาออกมาเป็นระดับ
    ความสูง ใช้สําหรับติดตัวนักโดดร่ม และใช้ใน
    เครื่องบินเพ่ือบอกระดับความสูงที่เครื่องบินอยู่ห่าง
    จากระดับนํ้าทะเล 

 หลักการสร้าง    สร้างขึ้นโดยใช้หลักการเมื่อความสูงเพ่ิมขึ้น  
    ความดันและความหนาแน่นของอากาศจะมีค่า 

ลดลง 

   2.4 บารอกราฟ (Barograph) 

 ลักษณะ          พัฒนามาจากแอนิรอยด์บารอมิเตอร์ แต่จะมีสีเข้มช้ีที่มีปากกาบันทึกความ
    ดันอากาศต่อเน่ืองกัน ลงบนกระดาษกราฟที่หมุนอยู่ตลอดเวลาด้วยลาน
    นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 

ท่ีมา : http://www.swanstonweather.co.uk/eppingweatherpages/Barograph.htm 

ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
 File:Altimeter_triple_pointer.png 

sics.com/blog-sci5/?m=201511&paged=2 



 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เรื่องอากาศ เพ่ือเช่ือโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืองความกดอากาศ 
โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - อากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ทําไมเราจึงรู้ว่ามีอากาศ 
 (แนวคําตอบ : การเกิดลม) 
 2. ตัวแทนนักเรียนจากการสุ่มหรืออาสาสมัครออกมาเป่าลูกโป่ง จากน้ันให้นักเรียนในห้องช่วยกัน
สังเกตขนาดของโลกโป่ง 
 3. นักเรียนตอบคําถามว่า 
  - เหตุใดลูกโป่งจึงมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 (แนวคําตอบ : เพราะโมเลกุลของอากาศเพ่ิมขึ้น) 
  - หากเป่าลูกโป่งต่อไปจนแตก การที่ลูกโป่งแตกเป็นเพราะสิ่งใด 
 (แนวคําตอบ : ความดันอากาศ) 
  - ความดันอากาศและความกดอากาศเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องความดันอากาศ จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และ
อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องความกดอากาศ 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบที่ได้จากแบบฝึกหัด 
 2. ครูสรุปความรู้เรื่องความกดอากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ความกดอากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 



        - ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
        - การวัดความกดอากาศ 
ตัวชี้วัด 
        ว 2.2 ม.1/1 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 



ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความดันอากาศ       เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม.1/1 สร้างแบบจําลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับ
ความสูงจากพ้ืนโลก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความกดอากาศได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับความกดอากาศได้ 
 3. นักเรียนสามารถคํานวณความกดอากาศได้ 
 



สาระสําคัญ 
 1. ความกดอากาศ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
 3. การวัดความกดอากาศ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของอากาศ  มีดังน้ี 

   3.1 ปริมาณหรือจํานวนโมเลกุลของอากาศ 
 ถ้ามีจํานวนโมเลกุลของอากาศมาก โอกาสท่ีจะชนผนังภาชนะหรือพ้ืนผิวก็จะมากขึ้นด้วย ทํา

ให้ความดันอากาศสูง เช่น การเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่ง การเติมลมเข้าไปในยางรถยนต์ 

   3.2 อุณหภูมิ 
 ในระบบปิด อุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับความดันอากาศ กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น

โมเลกุลของอากาศจะมีพลังงานมากขึ้น ทําให้เคลื่อนที่ได้เร็วและชนผนังภาชนะหรือพ้ืนผิวได้มากขึ้น ความดัน
ของอากาศจึงเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

 ในธรรมชาติอากาศอยู่ในระบบเปิด ไม่มีขอบเขต โมเลกุลของอากาศที่มีอุณหภูมิสูงหรือมี
พลังงานมากจะเคลื่อนที่ได้เร็วและกระจายตัวออกจากกันในทางด้านข้างและด้านบน ทําให้โมเลกุลของอากาศ
ที่ชนพ้ืนผิวโลกน้อยลง ทําให้แรงดันอากาศต่อพ้ืนที่หรือความดันอากาศตํ่า ดังนั้นบนพื้นผิวโลกบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงจึงมีความดันอากาศน้อยกว่าบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่า 

   3.3 ความหนาแน่นของอากาศ 
 จากภาพจะพบว่า เมื่อจุดเทียนไข แก๊สออกซิเจนภายในแก้วพลาสติกจะถูกใช้ไป ทําให้มี

อากาศน้อยลงเมื่อเทียนไขดับ ไอนํ้าซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สจะควบแน่นเป็นหยดนํ้า ทําให้ความหนาแน่นของ
อากาศภายในแก้วน้อยกว่าความหนาแน่นของอากาศภายนอกแก้ว ความดันของอากาศภายในแก้วจึงมีค่าน้อย
กว่าความดันของอากาศภายนอกแก้ว ซึ่งมีความดันทุกทิศทาง ทําให้แก้วพลาสติก 2 ใบติดกันได้ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

   3.4 ระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 
ถ้าความสูงจากระดับนํ้าทะเลเพ่ิมขึ้นทุกๆ ระยะ 11 เมตร ความดันของอากาศจะลดลง 1 

มิลลิเมตรของปรอท (mmHg) หรือทุกความสูง 1,000 ฟุต ระดับปรอทจะลดลง 1 น้ิว 

ความหนาแน่นของอากาศมาก  ความดันอากาศมาก 

ท่ีมา : หนังสือสื่อการเรียนรู้ฯ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 2 



 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เรื่องอากาศ เพ่ือเช่ือโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืองความกดอากาศ 
โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - อากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ทําไมเราจึงรู้ว่ามีอากาศ 
 (แนวคําตอบ : การเกิดลม) 
 2. ตัวแทนนักเรียนจากการสุ่มหรืออาสาสมัครออกมาเป่าลูกโป่ง จากน้ันให้นักเรียนในห้องช่วยกัน
สังเกตขนาดของโลกโป่ง 
 3. นักเรียนตอบคําถามว่า 
  - เหตุใดลูกโป่งจึงมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 (แนวคําตอบ : เพราะโมเลกุลของอากาศเพ่ิมขึ้น) 
  - หากเป่าลูกโป่งต่อไปจนแตก การที่ลูกโป่งแตกเป็นเพราะสิ่งใด 
 (แนวคําตอบ : ความดันอากาศ) 
  - ความดันอากาศและความกดอากาศเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องความดันอากาศ จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และ
อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องความกดอากาศ 
 
กิจกรรมรวบยอด  



 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบที่ได้จากแบบฝึกหัด 
 2. ครูสรุปความรู้เรื่องความกดอากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ความกดอากาศ 
        - ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
        - การวัดความกดอากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม.1/1 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค
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............................................................................................................................................................... 
 
 
 



ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความดันอากาศ       เรื่อง การคํานวณหาความดันอากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม.1/1 สร้างแบบจําลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับ
ความสูงจากพ้ืนโลก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความกดอากาศได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับความกดอากาศได้ 
 3. นักเรียนสามารถคํานวณความกดอากาศได้ 
 



สาระสําคัญ 
 1. ความกดอากาศ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
 3. การวัดความกดอากาศ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

การคํานวณหาความสูงจากระดับน้าํทะเลของยอดเขาได้ดังนี ้
 
ตัวอย่างท่ี 1   เม่ืออยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง วัดความดันอากาศได้ 600 มิลลิเมตรของปรอท อยากทราบว่ายอดเขาแห่งนี้ 

อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเท่าใด 
วิธีทํา  ท่ีระดับน้ําทะเล   ลําปรอทสูง  760  มิลลิเมตร 
  ท่ียอดเขา  ลําปรอทสูง  600  มิลลิเมตร 
  ∴ ท่ียอดเขาระดับปรอทจะลดลง =   760 – 600  =  160 มิลลิเมตร 
  ระดับปรอทจะลดลง   1   มิลลิเมตร เม่ือมีความสูง  11  เมตร 
  ระดับปรอทจะลดลง 160   มิลลิเมตร เม่ือมีความสูง  11 x 160 = 1,760 เมตร 
  ∴ ยอดเขาแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,760 เมตร 

ตัวอย่างท่ี 2   บอลลูนลอยอยู่สงู 5,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล ความดันบรรยากาศขณะนั้นจะมีค่าเท่าใด 

วิธีทํา  ความสูง  11     เมตร      ระดับปรอทจะลดลง    1   มิลลิเมตร 
  ความสูง  5,500   เมตร      ระดับปรอทจะลดลง       5,500  =  500  มิลลิเมตร 
                 11 
  ∴ ความดันบรรยากาศขณะนั้น คือ 760 – 500 = 260 มิลลิเมตรของปรอท 

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เรื่องอากาศ เพ่ือเช่ือโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืองความกดอากาศ 
โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - อากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ทําไมเราจึงรู้ว่ามีอากาศ 
 (แนวคําตอบ : การเกิดลม) 



 2. ตัวแทนนักเรียนจากการสุ่มหรืออาสาสมัครออกมาเป่าลูกโป่ง จากน้ันให้นักเรียนในห้องช่วยกัน
สังเกตขนาดของโลกโป่ง 
 3. นักเรียนตอบคําถามว่า 
  - เหตุใดลูกโป่งจึงมีขนาดใหญ่ขึ้น 
 (แนวคําตอบ : เพราะโมเลกุลของอากาศเพ่ิมขึ้น) 
  - หากเป่าลูกโป่งต่อไปจนแตก การที่ลูกโป่งแตกเป็นเพราะสิ่งใด 
 (แนวคําตอบ : ความดันอากาศ) 
  - ความดันอากาศและความกดอากาศเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องความดันอากาศ จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และ
อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องความกดอากาศ 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบที่ได้จากแบบฝึกหัด 
 2. ครูสรุปความรู้เรื่องความกดอากาศ ประกอบสื่อ power point 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ความกดอากาศ 
        - ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ 
        - การวัดความกดอากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.2 ม.1/1 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
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............................................................................................................................................................... 
 
 



 
ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานความร้อน          เรื่อง พลังงานความร้อน 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mct , Q = mL 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสียความร้อน 



 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความร้อนได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดความร้อนได้ 
สาระสําคัญ 
 1. ความร้อน 
  
 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. พลังงานความร้อน (heat energy) 
 พลังงานความร้อน เป็นพลังงานรูปแบบหน่ึงที่สามารถเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงได้ เน่ืองจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า เมื่อ
วัตถุดูดพลังงานความร้อน จะทําให้พลังงานในวัตถุเพ่ิมขึ้น  
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความร้อน เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืองการเกิด
พลังงานความร้อน โดยใช้คําถาม ดังน้ี 



  - แหล่งพลังงานความร้อนที่สําคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกคืออะไร 
 (แนวคําตอบ : ดวงอาทิตย์) 
  - เราสามารถใช้ประโยชน์ของความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้อย่างไรบ้าง 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับวิธีการทดลอง เรื่องการเกิดพลังงานความร้อน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม เรื่องการเกิดพลังงานความร้อน  ซึ่งมีวิธีการทดลอง
ดังน้ี 
  - นํานํ้าใส่ลงในหลอดทดลอง 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร วัดอุณหภูมิของน้ํา แล้วบันทึกผล 
  - เสียบเมล็ดถั่วกับแท่งเหล็ก จากน้ันนําไปจ่อที่เปลวไฟ เผาจนลุกเป็นเปลวไฟ 
  - นําเมล็ดถั่วที่ติดไฟแล้วไปจ่อหลอดทดลองที่เตรียมไว้ จนไฟที่เมล็ดถั่วดับ 
  - วัดอุณหภูมิของน้ําในหลอดทดลองอีกคร้ัง แล้วบันทึกผล 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอนในใบกิจกรรม เรื่องการเกิดพลังงานความร้อน โดยมีครู
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตผลท่ีได้จากการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 2. ครูสรุปความรู้ เรื่องการเกิดพลังงานความร้อน ว่าปริมาณความร้อนที่ทําให้นํ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้น มา
จากปริมาณความร้อนที่ถ่ายทอดมาจากเมล็ดถั่ว ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องพลังงานความร้อน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - พลังงานความร้อน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 



ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานความร้อน             เรื่อง อุณหภูมิ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mct , Q = mL 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอุณหภูมิได้ 
 2. นักเรียนสามารถระบุหน่วยที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิได้ 
 3. นักเรียนสามารถแปลงหน่วยของอุณหภูมิได้ 
 4. นักเรียนสามารถทดลองวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์ได้ 
 
 
 
 



สาระสําคัญ 
 1. อุณหภูมิ 
 2. หน่วยการวัดอุณหภูมิ 
 3. การแปลงหน่วยอุณหภูมิ 
 4. การวัดอุณหภูมิ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. อุณหภูมิ (Temperature)  
 อุณหภูมิ หมายถึง ระดับความร้อนของสาร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราใส่พลังงานความร้อนให้กับสสาร อะตอม
ของมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทาํให้อุณหภูมิสงูขึ้น แต่เมื่อเราลดพลังงานความร้อน อะตอมของสสารจะเคลื่อนที่
ช้าลง ทําให้อุณหภูมิลดตํ่าลง 
2. หน่วยการวัดอุณหภูมิ 
 หน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยทั่วไปมี 4 แบบ คอื 

หน่วยวัด จุดเยือกแข็ง จุดเดือด 
องศาเซลเซียส (Degree Celsius : oC) 0 100 
องศาฟาเรนไฮต์ (Degree Fahrenheit : oF) 32 212 
เคลวิน (Kelvin : K) 273 373 
องศาโรเมอร์ (Degree Romer : oR) 0 80 

ตารางจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ําในแต่ละหน่วยวัด 
3. การแปลงหน่วยอุณหภูมิ 
 การแปลงหน่วยวัดหน่ึงไปเป็นอีกหน่วยวัดหน่ึง สามารถใช้สูตร 
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3. การวัดอุณหภูมิ 
 เครื่องมือที่ใช้วัดระดับความร้อน เรียกว่า "เทอร์มอมิเตอร์ (Thermometer)" ทั่วไปนิยมใช้   เทอร์มอ
มิเตอร์แบบของเหลวบรรจุในหลอดแก้ว ซึ่งใช้หลักการการขยายตัวและการหดตัวของของเหลว  เช่น ปรอท
หรือแอลกอฮอล์ผสมสี เทอร์โมมิเตอร์มีอยู่ 2 ชนิด คือ 
 1. เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา เป็นเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิทั่ว ๆ ไป 
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รูปท่ี 4 เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา 



 2. เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ (Clinical Thermometer) เป็นเทอร์มอ
มิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉพาะ มีขีดบอกอุณหภูมิระหว่าง 
35–42 องศา และมีการแบ่งช่องระหว่างองศาอย่างละเอียด 

 
เทอร์โมมิเตอร์.com/เทอร์โมมิเตอร์ 

รูปท่ี 5 เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับความร้อน เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเรื่องอุณหภูมิ
และหน่วยวัด โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - ระดับความร้อนของสารเรียกว่าอะไร 
 (แนวคําตอบ : อุณหภูมิ) 
  - เราสามารถวัดอุณหภูมิจริง ๆ จากการสัมผัสของเราได้หรือไม่ 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับวิธีการทดลอง เรื่องความร้อนความเย็น 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม เรื่องความร้อนความเย็น ซึ่งมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
  - เตรียมอ่างใส่นํ้า 3 ใบ ใบที่ 1 ใส่นํ้าผสมนํ้าแข็ง ใบที่ 2 ใส่นํ้าอุ่น ใบที่ 3 ใส่นํ้าที่อุณหภูมิห้อง 
  - ใช้มือข้างซ้ายจุ่มลงในอ่างใบที่ 1 และใช้มือขวาจุ่มลงในอ่างใบที่ 2 พร้อม ๆ กัน และแช่ทิ้ง
ไว้ประมาณ 15 วินาที 
  - ยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นพร้อมกัน แล้วนําไปจุ่มในอ่างใบที่ 3 พร้อมกัน 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตผลท่ีได้จากการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
 
กิจกรรมรวบยอด 



 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 2. ครูสรุปความรู้ เรื่องอุณหภูมิ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องพลังงานความร้อน 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - อุณหภูมิ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
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ข้อเสนอแนะ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานความร้อน               เรื่อง เทอร์มอมิเตอร์ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mct , Q = mL 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอุณหภูมิได้ 
 2. นักเรียนสามารถระบุหน่วยที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิได้ 
 3. นักเรียนสามารถแปลงหน่วยของอุณหภูมิได้ 
 4. นักเรียนสามารถทดลองวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์ได้ 
 
 
 
 



สาระสําคัญ 
 1. อุณหภูมิ 
 2. หน่วยการวัดอุณหภูมิ 
 3. การแปลงหน่วยอุณหภูมิ 
 4. การวัดอุณหภูมิ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. อุณหภูมิ (Temperature)  
 อุณหภูมิ หมายถึง ระดับความร้อนของสาร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราใส่พลังงานความร้อนให้กับสสาร อะตอม
ของมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทาํให้อุณหภูมิสงูขึ้น แต่เมื่อเราลดพลังงานความร้อน อะตอมของสสารจะเคลื่อนที่
ช้าลง ทําให้อุณหภูมิลดตํ่าลง 
2. หน่วยการวัดอุณหภูมิ 
 หน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยทั่วไปมี 4 แบบ คอื 

หน่วยวัด จุดเยือกแข็ง จุดเดือด 
องศาเซลเซียส (Degree Celsius : oC) 0 100 
องศาฟาเรนไฮต์ (Degree Fahrenheit : oF) 32 212 
เคลวิน (Kelvin : K) 273 373 
องศาโรเมอร์ (Degree Romer : oR) 0 80 

ตารางจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ําในแต่ละหน่วยวัด 
3. การแปลงหน่วยอุณหภูมิ 
 การแปลงหน่วยวัดหน่ึงไปเป็นอีกหน่วยวัดหน่ึง สามารถใช้สูตร 
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3. การวัดอุณหภูมิ 
 เครื่องมือที่ใช้วัดระดับความร้อน เรียกว่า "เทอร์มอมิเตอร์ (Thermometer)" ทั่วไปนิยมใช้   เทอร์มอ
มิเตอร์แบบของเหลวบรรจุในหลอดแก้ว ซึ่งใช้หลักการการขยายตัวและการหดตัวของของเหลว  เช่น ปรอท
หรือแอลกอฮอล์ผสมสี เทอร์โมมิเตอร์มีอยู่ 2 ชนิด คือ 
 1. เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา เป็นเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิทั่ว ๆ ไป 
 

          
http://www.foodnetworksolution.com/                      https://www.acurite.com/ 

รูปท่ี 4 เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา 
 



 2. เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ (Clinical Thermometer) เป็นเทอร์มอ
มิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉพาะ มีขีดบอกอุณหภูมิระหว่าง 
35–42 องศา และมีการแบ่งช่องระหว่างองศาอย่างละเอียด 

 
เทอร์โมมิเตอร์.com/เทอร์โมมิเตอร์ 

รูปท่ี 5 เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้จากกิจกรรมเร่ืองความร้อนความเย็น เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียน
การสอนเรื่องเทอร์มอมิเตอร์ โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - เราสามารถวัดอุณหภูมิที่แท้จริงของวัตถุด้วยความรู้สึกจากประสาทสัมผัสของเราได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
 (แนวคําตอบ : ไม่ได้ เพราะ ประสาทสัมผัสของคนเราสามารถบอกได้แค่วัตถุน้ันร้อนหรือเย็น แต่ไม่
สามารถบอกได้ว่าร้อนหรือเย็นเท่าใด และหากวัตถุมีอุณหภูมที่ร้อนมาก ๆ หรือเย็นมาก ๆ อาจทําให้เป็น
อันตรายอีกด้วย) 
  - สิ่งใดที่เราสามารถนํามาวัดอุณหภูมิที่แท้จริงของวัตถุได้โดยแม่นยําและไม่เป็นอัตราย 
 (แนวคําตอบ : เทอร์มอมิเตอร์) 
 2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าความรู้เก่ียวกับเทอร์มอมิเตอร์จากเอกสารประกอบการเรียน 
หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต ตามหัวข้อดังน้ี 
  - ส่วนประกอบและการทํางานของเทอร์มอมิเตอร์ 
  - ชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ 
  - วิธีการใช้เทอร์มอมิเตอร์ 
 2. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้เป็นผังความรู้ (mind mapping) เรื่องเทอร์มอมิเตอร์ 
 3. นักเรียนตอบคําถามลงในใบงาน เรื่องการวัดอุณหภูมิ 
 
 



กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผังความรู้ เรื่องเทอร์มอมิเตอร์ 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบที่ได้จากการทําใบงาน เรื่องการวัดอุณหภูมิ 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องเทอร์มอมิเตอร์ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องพลังงานความร้อน 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - เทอร์มอมิเตอร์ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานความร้อน       เรื่อง หน่วยการวัดอุณหภูมิ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mct , Q = mL 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอุณหภูมิได้ 
 2. นักเรียนสามารถระบุหน่วยที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิได้ 
 3. นักเรียนสามารถแปลงหน่วยของอุณหภูมิได้ 
 4. นักเรียนสามารถทดลองวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์ได้ 
 
 
 



สาระสําคัญ 
 1. อุณหภูมิ 
 2. หน่วยการวัดอุณหภูมิ 
 3. การแปลงหน่วยอุณหภูมิ 
 4. การวัดอุณหภูมิ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. อุณหภูมิ (Temperature)  
 อุณหภูมิ หมายถึง ระดับความร้อนของสาร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราใส่พลังงานความร้อนให้กับสสาร อะตอม
ของมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทาํให้อุณหภูมิสงูขึ้น แต่เมื่อเราลดพลังงานความร้อน อะตอมของสสารจะเคลื่อนที่
ช้าลง ทําให้อุณหภูมิลดตํ่าลง 
2. หน่วยการวัดอุณหภูมิ 
 หน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยทั่วไปมี 4 แบบ คอื 

หน่วยวัด จุดเยือกแข็ง จุดเดือด 
องศาเซลเซียส (Degree Celsius : oC) 0 100 
องศาฟาเรนไฮต์ (Degree Fahrenheit : oF) 32 212 
เคลวิน (Kelvin : K) 273 373 
องศาโรเมอร์ (Degree Romer : oR) 0 80 

ตารางจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ําในแต่ละหน่วยวัด 
3. การแปลงหน่วยอุณหภูมิ 
 การแปลงหน่วยวัดหน่ึงไปเป็นอีกหน่วยวัดหน่ึง สามารถใช้สูตร 
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3. การวัดอุณหภูมิ 
 เครื่องมือที่ใช้วัดระดับความร้อน เรียกว่า "เทอร์มอมิเตอร์ (Thermometer)" ทั่วไปนิยมใช้   เทอร์มอ
มิเตอร์แบบของเหลวบรรจุในหลอดแก้ว ซึ่งใช้หลักการการขยายตัวและการหดตัวของของเหลว  เช่น ปรอท
หรือแอลกอฮอล์ผสมสี เทอร์โมมิเตอร์มีอยู่ 2 ชนิด คือ 
 1. เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา เป็นเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิทั่ว ๆ ไป 
 

          
http://www.foodnetworksolution.com/                      https://www.acurite.com/ 

รูปท่ี 4 เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา 
 



 2. เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ (Clinical Thermometer) เป็นเทอร์มอ
มิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉพาะ มีขีดบอกอุณหภูมิระหว่าง 
35–42 องศา และมีการแบ่งช่องระหว่างองศาอย่างละเอียด 

 
เทอร์โมมิเตอร์.com/เทอร์โมมิเตอร์ 

รูปท่ี 5 เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนสังเกตสเกลและหน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิบนเทอร์โมมิเตอร์ แล้วตอบคําถามต่อไปน้ี 
  - หน่วยวัดอุณหภูมิบนเทอร์มอมิเตอร์ที่นักเรียนสังเกตคืออะไร 
 (แนวคําตอบ : องศาเซลเซียส) 

- หน่วยวัดอุณหภูมิสามารถใช้หน่วยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากองศาเซลเซียสได้หรือไม่ ถ้ามีมี
อะไรบ้าง 
 (แนวคําตอบ : มี  องศาฟาเรนไฮต์ เคลวิน และองศาโรเมอร์) 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูอธิบายเก่ียวกับการแปลงหน่วยอุณหภูมิจากหน่วยวัดหน่ึงไปเป็นอีกหน่วยวัดหน่ึง ประกอบสื่อ 
power point พร้อมทั้งยกตัวอย่างและแสดงวิธีการแปลงหน่วยอย่างละเอียด 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัด เรื่องการแปลงหน่วย โดยการแสดงวิธีทําอย่างละเอียด 
 3. ตัวแทนนักเรียนที่ได้จากการสุ่มและอาสาสมัครออกมาทําโจทย์การแปลงหน่วยหน้าห้องเรียน 
 
กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบจากแบบฝึกหัด เรื่องการแปลงหน่วย 
 2. ครูสรุปความรู้ เรื่องหน่วยการวัดอุณหภูมิ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องพลังงานความร้อน 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - หน่วยการวัดอุณหภูมิ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 
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..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานความร้อน             เรื่อง สมดุลความร้อน 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mct , Q = mL 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสมดุลความร้อนได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับสมดุลความร้อนได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายการขยายตัวของสารเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อนได้ 
 4. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนําความรู้เก่ียวกับการขยายตัวของวัตถุไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 



สาระสําคัญ 
 1. สมดุลความร้อน 
 2. พลังงานความร้อนกับการขยายตัวของวัตถุ 
 3. การใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของวัตถุ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. สมดุลความร้อน  
 สมดุลความร้อน เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากวัตถุที่มีพลังงานความร้อนสูงให้กับวัตถุที่มี
พลังงานความร้อนตํ่ากว่า จนระดับอุณหภูมิของวัตถุทั้งสองมีค่าเท่ากัน เช่น การนําอาหารแช่ตู้เย็น การวาง
ข้าวร้อนทิ้งไว้ทําให้อากาศพาความร้อนออกไปจนข้าวเย็นลง เป็นต้น 
2. พลังงานความร้อนกับการขยายตัวของวัตถุ 
 2.1 การขยายตัวของของแข็ง 
 เมื่อของแข็งได้รับความร้อน อนุภาคของของแข็งจะเกิดการสั่นอย่างรวดเร็วทําให้อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น 
เมื่อถึงจุดเดือดพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจะช่วยสลายแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคทําให้เกิดอนุภาคอิสระ
ของแข็งจะกลายเป็นของเหลว จุดน้ีเรียกว่า จุดหลอมเหลว (Melting Point) 
 เมื่อของเหลวคายความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่ช้าลง อุณหภูมิของของเหลวจะลดลง เมื่ออุณหภูมิของ
ของเหลวลดลงถึงจุดเยือกแข็ง จะเริ่มมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคของของเหลว ทําให้ของเหลวก่อตัวเป็น
ของแข็ง จุดน้ีเรียกว่า จุดเยือกแข็ง (Freezing Point) 
 2.2 การขยายตัวของของเหลว 
 เมื่อของเหลวได้รับความร้อน อนุภาคของของเหลวจะได้รับพลังงานเพ่ิมขึ้นและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
จนถึงจุดเดือดพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจะช่วยสลายแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค ทําให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้
อย่างอิสระ ทําให้ของเหลวกลายเป็นไอนํ้า จุดน้ีเรียกว่า จุดเดือด (Boiling Point) 
 เมื่อไอนํ้าคายความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนทีช้่าลงเมื่อถึงจุดที่ที่ทําให้เกิดการควบแน่นจะเริ่มมีแรงยึด
เหน่ียวระหว่างอนุภา ทําให้ไอนํ้ากลายเป็นของเหลว จุดน้ีเรียกว่า จุดควบแน่น (Condensation Point) 
 2.3 การขยายตัวของแก๊ส 
 เมื่อแก๊สได้รับความร้อน อนุภาคของแก๊สจะได้รับพลังงานเพ่ิมขึ้นและเคลื่อนที่เร็วขึ้น ระยะห่าง
ระหว่างอนุภาคมากข้ึน ปริมาตรของแก๊สจะมากขึ้นด้วย 
3. การใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของวัตถุเม่ือได้รับความร้อน 

- เทอร์มอมิเตอร์ 
- การสร้างถนนหรือรางรถไฟ 
- การควบคุมอุณหภูมิของเตารีด 

  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 



 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับความร้อน เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเรื่องสมดุล
ความร้อน โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - ความร้อนมีการเคลื่อนที่อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : ความร้อนจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า) 
  - นักเรียนคิดว่าการเคลื่อนที่ของความร้อนจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับวิธีการทดลอง เรื่องสมดุลความร้อน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม เรื่องความร้อนความเย็น ซึ่งมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
  - เตรียมบีกเกอร์ 4 ใบ ใบที่ 1 ใส่นํ้าเย็น ใบที่ 2 ใส่นํ้าอุณหภูมิห้อง ใบที่ 3 และใบที่ 4 ใส่นํ้า
ร้อน อย่างละ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
  - วัดอุณหภูมิของน้ําแต่ละบีกเกอร์ และบันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้ 
  - เทนํ้าเย็นกับนํ้าร้อนลงในบีกเกอร์อีกใบ และเทนํ้าอุณหภูมิห้องกับนํ้าร้อนลงในบีกเกอร์อีกใบ 
  - วัดอุณหภูมิของน้ําทั้ง 2 บีกเกอร์ จบัเวลา และบันทึกอุณหภูมิทุก 5 นาที เป็นเวลา 25 นาที 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตผลท่ีได้จากการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองการขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนจากเอกสาร
ประกอบการเรียน หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องสมดุลความร้อนและการขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อน 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และอภิปรายคําตอบจากแบบฝึกหัด 
 4. ครูสรุปความรู้ เรื่องสมดุลความร้อน ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องพลังงานความร้อน 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - สมดุลความร้อน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค
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ข้อเสนอแนะ
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..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานความร้อน      เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mct , Q = mL 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการนําความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความ
ร้อนได้ 
 2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการนําความร้อน การพาความร้อน และการแผ่
รังสีความร้อนได้ 
 
 
 



สาระสําคัญ 
 1. การนําความร้อน 
 2. การพาความร้อน 
 3. การแผ่รังสีความร้อน 
  
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. การนําความร้อน 
 การนําความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากโมเลกุลที่เกิดการสั่นตัวอย่างแรงไปยังโมเลกุลอ่ืน โดย
ที่ตัวโมเลกุลน้ัน ๆ ยังอยู่ที่ตําแหน่งเดิมของมัน หรืออาจกล่าวได้ว่าพลังงานความร้อนจะส่งผ่านจากอนุภาคหน่ึง
ไปยังอนุภาคอ่ืน ๆ ตลอดทางในเน้ือของวัตถุจากวัตถุที่ร้อนไปยังวัตถุที่เย็น 
 การใช้ประโยชน์จากการนําความร้อน เช่น ภาชนะหุงต้มในครัวเรือนนิยมใช้สเตนเลสหรืออะลูมิเนียม
ที่สามารถนําความร้อนได้ดี ส่วนด้ามจับนิยมทําด้วยพลาสติกเพราะนําความร้อนได้ไม่ดีหรือเรียกว่าฉนวนความ
ร้อน เป็นต้น 
2. การพาความร้อน 
 การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่โมเลกุลจะพาความร้อนติดตัวเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปยัง
อีกที่หน่ึงภายในของเหลวหรือแก๊ส หรืออาจกล่าวได้ว่าพลังงานความร้อนจะถูกพาติดตัวไปโดยกระแสของ
อนุภาคจากบริเวณหน่ึงไปยังอีกบริเวณหน่ึงภายในของเหลวหรือแก๊ส 
 การใช้ประโยชน์จากการพาความร้อน เช่น การทําอาหารโดยการน่ึง ซึ่งไอนํ้าจะเป็นตัวพาความร้อน
ไปสู่อาหาร เป็นต้น 
3. การแผ่รังสีความร้อน 
 การแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยความร้อนจะถูกปล่อย
ออกมาทุกทิศทางโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เมื่อวัตถุได้รับรังสีจะเปลี่ยนรังสีไปเป็นพลังงานความร้อนและ
ดูดกลืนความร้อนไว้ แล้วคายความร้อนออกมา ซึ่งวัตถุที่มีสีเข้มและผิวไม่เรียบจะเป็นตัวดูดกลืนความร้อนได้
ดีกว่าวัตถุที่มีสีอ่อนและผิวเป็นมันวาว 
 การใช้ประโยชน์จากการแผ่รังสีความร้อน เช่น การสวมเสื้อผ้าให้มีสีเหมาะสมกับแต่ละฤดู หรือการทา
บ้านด้วยสีอ่อน ๆ เพ่ือให้บ้านไม่ร้อน เป็นต้น 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับความร้อน เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืองการถ่าย
โอนความร้อน โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - นักเรียนคิดว่าการที่เราวางถ้วยนํ้าร้อนไว้บนโต๊ะเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะนํ้าร้อนจะเป็น
อย่างไร เพราะเหตุใด 
 (แนวคําตอบ : นํ้าร้อนจะเย็นลง เพราะความร้อนจากนํ้าจะเคลื่อนที่ไปยังอากาศที่อยู่รอบ ๆ) 
  - ความร้อนมีการเคลื่อนที่อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : ความร้อนจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม จากน้ันตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อ ได้แก่ การนํา
ความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรม เรื่องการถ่ายโอนความร้อน ดังน้ี 
  - นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อที่ได้ แล้วคิดการแสดงสั้น ๆ เก่ียวกับหัวข้อน้ัน ๆ กลุ่มละไม่
เกิน 3 นาที 
 2. นักเรียนลงมือทํากิจกรรม โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงการถ่ายโอนความร้อนแต่ละแบบ 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความถูกต้องของเน้ือหาการแสดงแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องพลังงานความร้อน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การถ่ายโอนความร้อน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค
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..............................................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะ
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............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานความร้อน          เรื่อง การดูดกลืนและการคายความร้อน 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mct , Q = mL 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการดูดกลืนและการคายความร้อนได้ 
 2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการดูดกลืนและการคายความร้อนได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. การดูดกลืนความร้อน 
 2. การคายความร้อน 
 3. การใช้ประโยชน์จากการดูดกลืนและคายความร้อน  



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. การดูดกลืนความร้อน 
 วัตถุทุกชนิดสามารถดูดกลืนความร้อนได้ เช่น ถ้าเรานํามือทั้งสองข้างไปอังบริเวณกองไฟ มือทั้งสอง
ข้างจะดูดกลืนความร้อนทําให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ้น ถ้าเรายืนอยู่ที่โล่งเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมา ร่างกายของเรา
จะดูดกลืนความร้อนจากดวงอาทิตย์ 
 วัตถุที่มีสีและพ้ืนผิวแตกต่างกันจะดูดกลืนความร้อนได้แตกต่างกัน กล่าวคือ วัตถุที่มีผิวนอกสีดําทึบ
และไม่เรียบเป็นตัวดูดกลืนความร้อนที่ดี วัตถุที่มีผิวนอกสีขาวเป็นมันวาวและเรียบเป็นตัวดูดกลืนความร้อนที่
ไม่ดี 
2. การคายความร้อน 
 วัตถุทุกชนิดสามารถคายความร้อนออกมาได้ถ้ามีการดูดกลืนความร้อน วัตถุที่มีสีและพ้ืนผิวที่แตกต่าง
กันจะมีสมบัติในการคายความร้อนแตกต่างกัน กล่าวคือ วัตถุที่มีผิวนอกสีดําทึบและไม่เรียบเป็นตัวคายความ
ร้อนที่ดี วัตถุที่มีผิวนอกสีขาวเป็นมันวาวและเรียบเป็นตัวคายความร้อนที่ไม่ดี 
3. การใช้ประโยชน์จากการดูดกลืนและคายความร้อน 
 ในชีวิตประจําวันใช้ประโยชน์จากสมบัติของการดูดกลืนความร้อนและการคายความร้อนของวัตถุใน
การเลือกสีทาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ชุดนักดับเพลิงมีสีสว่างและแวววาวเพ่ือไม่ให้รับพลังงานความร้อน
มากเกินไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเขตร้อนนิยมทาด้วยสีขาว เป็นต้น 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับการแผ่รังสีความร้อน เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอน
เรื่องการดูดกลืนและการคายความร้อน โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - นักเรียนคิดว่าในวันที่อากาศร้อนการที่เราเลือกสวมเสื้อผ้าสีดํากับสีขาวสีใดที่จะทําให้เรา
รู้สึกร้อนมากกว่ากัน 
 (แนวคําตอบ : เสื้อสีดํา) 
 2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับวิธีการทดลอง เรื่องการดูดกลืนและการคายความร้อน 
 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม เรื่องการดูดกลืนและการคายความร้อน ซึ่งมีวิธีการ
ทดลอง ดังน้ี 
  - นําเทอร์มอมิเตอร์มาติดเข้ากับแผ่นโลหะที่ทาด้วยสีดําและสีขาวแผ่นละ 1 อัน โดยให้
กระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์อยู่ก่ึงกลางของแผ่นโลหะทั้งสอง 
  - วางแผ่นโลหะให้ตรงโดยใช้คลิปหนีบกระดาษ หนีบแผ่นโลหะที่มุมล่าง จัดวางแผ่นโลหะให้
มีระยะห่างจากหลอดไฟฟ้าเท่า ๆ กัน หันด้านที่ไม่มีเทอร์มอมิเตอร์เข้าหาหลอดไฟฟ้า 
  - เปิดไฟประมาณ 4 นาที สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และบันทึกอุณหภูมิทุก ๆ 1 นาที 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตผลท่ีได้จากการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรยีนเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเรื่องการดูดกลืนและการคายความร้อนของวัตถุจากเอกสาร
ประกอบการเรียน หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องการดูดกลืนและการคายความร้อน ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องพลังงานความร้อน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การดูดกลืนและการคายความร้อน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค
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............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานความร้อน        เรื่อง การหาค่าพลังงานความร้อน 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mct , Q = mL 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถคํานวณหาค่าพลังงานความร้อนได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. การหาค่าพลังงานความร้อน 
  
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 ค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสาร เรียกว่า ค่าความร้อนแฝง เป็นค่าพลังงานท่ี
สารนําไปใช้เปลี่ยนสถานะโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
 ค่าความร้อนแฝงจําเพาะ คือ ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจํานวน 1 กิโลกรัม 
โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง 
1. ค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะ 
 

Q = mL 
 

 โดย m = มวลของสาร (g , kg) 
  L = ค่าความร้อนแฝงจําเพาะ (cal/g) 
2. ค่าการดูดและคายพลังงานความร้อนของสาร 
 

Q = ms△t 
 

 โดย s = ค่าความถ่วงจําเพาะของนํ้า มีค่า 1 cal/g.oC 
  △t = อุณหภูมิที่เปลีย่นไปจากเดิมเมื่อได้รับหรือคายความร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของสารประเภทดูดความร้อน 
 
 
 B   C   D   E 
 

ค่าความร้อนแฝงในการกลายเป็นไอ
ของนํ้า = 540 cal/g 
 
ค่าความร้อนแฝงในการหลอมเหลว 
ของนํ้า = 80 cal/g 

เวลา 

อุณหภูมิ 

0 

A 

น้ําแข็ง 0 oC 
น้ํา 0 oC 

น้ํา 100 oC 

แก๊ส 100 oC 

B E 

D 

C 

Q1 = mL Q1 = mL Q1 = ms△t

อุณหภูมิคงท่ี 

สถานะเปลี่ยน 
อุณหภูมิเปลี่ยน 

สถานะคงเดิม 
อุณหภูมิคงท่ี 

สถานะเปลี่ยน 



 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะของสารเมื่อได้รับความร้อน เพ่ือเช่ือมโยง
เข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืองการหาค่าพลังงานความร้อน โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - สารสามารถเปลี่ยนสถานะได้อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : เมื่อสารได้รับหรือคายพลังงานความร้อน) 
 2. ครูอธิบายการใช้พลังงานความร้อนในการเปลี่ยนสถานะของนํ้า พร้อมทั้งยกตัวอย่างการคํานวณหา
ค่าพลังงานความร้อน โดยแสดงวิธีทําโดยละเอียด 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเรื่องการหาค่าพลังงานความร้อนจากเอกสารประกอบการเรียน 
หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องการหาค่าพลังงานความร้อน 
 2. ตัวแทนนักเรียนจากการสุ่มหรืออาสาสมัครออกมาทําโจทย์เรื่องการหาค่าพลังงานความร้อนหน้า
ช้ันเรียน 
 3. นักเรียนสังเกตผลวิธีทําและคําตอบที่ตัวแทนนักเรียนออกมาทําหน้าช้ันเรียน หากผิดให้นักเรียน
ช่วยกันออกไปแก้ไขจนถูกต้อง 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบที่ได้จากการทําแบบฝึกหัด เรื่องการหาค่าพลังงานความร้อน 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องการหาค่าพลังงานความร้อน ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องพลังงานความร้อน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การหาค่าพลังงานความร้อน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.1/1-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บรรยากาศของโลก          เรื่อง บรรยากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/1 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศและเปรียบเทียบ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของบรรยากาศได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกความสําคัญของบรรยากาศได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ความหมายของบรรยากาศ 
 2. ความสําคัญของบรรยากาศ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ความหมายของบรรยากาศ 
 บรรยากาศ (Atmosphere) คือ อากาศท่ีอยู่รอบตัวเราและห่อหุ้มโลกไว้ทั้งหมด โดยมีขอบเขตนับจาก
ระดับนํ้าทะเลข้ึนไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร 
2. ความสําคัญของบรรยากาศ 
 2.1 ช่วยให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 2.2 ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต 
 2.3 ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุภาคต่าง ๆ ที่มาจากนอกโลก 
 2.4 ช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ให้ผ่านลงมาถึงพ้ืนโลกมากเกินไป 
 2.5 ช่วยทําให้เกิดปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ 
 



 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทั่วไป เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่
การเรียนการสอนเร่ืองบรรยากาศ โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - สิ่งใดที่ทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 
 (แนวคําตอบ : อากาศ) 
  - นักเรียนคิดว่าอากาศและบรรยากาศเหมือนกันหรือไม่ 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองความหมายของบรรยากาศและความสําคัญของบรรยากาศจาก
เอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องบรรยากาศ 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบที่ได้จากการทําแบบฝึกหัด เรื่องบรรยากาศ 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องบรรยากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ความหมายของบรรยากาศ 
        - ความสําคัญของบรรยากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/1 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บรรยากาศของโลก              เรื่อง องค์ประกอบของอากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/1 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศและเปรียบเทียบ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบที่สําคัญของอากาศได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. องค์ประกอบของอากาศ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. องค์ประกอบของอากาศ 
 1.1 แก๊สไนโตรเจน เป็นแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดในอากาศ มีสมบัติเป็นแก๊สเฉื่อย มีประโยชน์ คือ ช่วย
เจือจางความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนในอากาศ ทําให้แก๊สออกซิเจนมีความเข้มข้นพอเหมาะสําหรับสิ่งมีชีวิต 
นอกจากน้ีไนโตรเจนยังเป็นธาตุอาหารท่ีสําคัญต่อพืชอีกด้วย 
 1.2 แก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สที่สําคัญที่สุดต่อสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการ
หายใจ และแก๊สออกซิเจนในอากาศยังช่วยสันดาปกับเช้ือเพลิงซึ่งจะให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมา 
นอกจากน้ีแก๊สออกซิเจนบางส่วนยังถูกเปลี่ยนไปเป็นแก๊สโอโซนที่สําคัญในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย์อีกด้วย 
 1.3 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศมีแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์อยู่น้อยมาก แต่ก็มีความสําคัญมาก
เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืช 
 1.4 ไอนํ้า ในอากาศจะมีไอนํ้าอยู่เสมอซึ่งจะมากหรือน้อยตามแต่สถานที่ ซึ่งไอน้าจอยู่ในรูปของแก๊ส
หรือรวมตัวกันเป็นละอองหรือหยดนํ้าเล็ก ๆ และเมื่อละอองนํ้าหรืออนํ้าเล็ก ๆ เหล่าน้ีรวมตัวกันก็จะมีขนาด



ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นฝนตกลงมาในที่สุด การเปลี่ยนแปลงของไอน้ําในอากาศคือสาเหตุของการเกิดเมฆ หมอก 
หิมะ ฝน และลูกเห็บ 
 1.5 อ่ืน ๆ นอกจากน้ีองค์ประกอบส่วนใหญ่ในอากาศมักเป็นแก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอน นีออน ฮีเลียม 
ไฮโดรเจน และพวกแขวนลอยในอากาศ เช่น ควันไฟ เขม่า และฝุ่นผงต่าง ๆ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับความหมายและความสําคัญของบรรยากาศ เพ่ือเช่ือมโยง
เข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืององค์ประกอบของอากาศ โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - อากาศมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก นักเรียนคิดว่าอากาศที่
เราอาศัยอยู่น้ีมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 (แนวคําตอบ : ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์) 
  - ปริมาณของแก๊สต่าง ๆ ที่อยู่ในอากาศเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
 (แนวคํ าตอบ  : ไม่ เท่ า กัน  ไนโตรเจนมีปริมาณมากที่ สุ ด  รองลงมาเ ป็นออกซิ เจน  และ
คาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณน้อยที่สุด) 
  - นอกจากแก๊สทั้ง 3 ชนิดที่นักเรียนรู้จักอากาศมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ยกตัวอย่าง 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับวิธีการทดลอง เรื่องไอนํ้าในอากาศ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม เรื่องไอนํ้าในอากาศ ซึ่งมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
  - นําแก้วนํ้ามา 1 ใบ เทนํ้าลงไปในแก้ว 
  - ใส่นํ้าแข็งลงไปในแก้วเพียงคร่ึงแก้ว 
  - ต้ังแก้วทิ้งไว้ 10 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตผลท่ีได้จากการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 



กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเรื่ององค์ประกอบของอากาศแห้งและอากาศช้ืน จากเอกสาร
ประกอบการเรียน หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่ององค์ประกอบของอากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - องค์ประกอบของอากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/1 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
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..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บรรยากาศของโลก              เรื่อง องค์ประกอบของอากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/1 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศและเปรียบเทียบ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบที่สําคัญของอากาศได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. องค์ประกอบของอากาศ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. องค์ประกอบของอากาศ 
 1.1 แก๊สไนโตรเจน เป็นแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดในอากาศ มีสมบัติเป็นแก๊สเฉื่อย มีประโยชน์ คือ ช่วย
เจือจางความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนในอากาศ ทําให้แก๊สออกซิเจนมีความเข้มข้นพอเหมาะสําหรับสิ่งมีชีวิต 
นอกจากน้ีไนโตรเจนยังเป็นธาตุอาหารท่ีสําคัญต่อพืชอีกด้วย 
 1.2 แก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สที่สําคัญที่สุดต่อสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการ
หายใจ และแก๊สออกซิเจนในอากาศยังช่วยสันดาปกับเช้ือเพลิงซึ่งจะให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมา 
นอกจากน้ีแก๊สออกซิเจนบางส่วนยังถูกเปลี่ยนไปเป็นแก๊สโอโซนที่สําคัญในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย์อีกด้วย 
 1.3 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศมีแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์อยู่น้อยมาก แต่ก็มีความสําคัญมาก
เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืช 
 1.4 ไอนํ้า ในอากาศจะมีไอนํ้าอยู่เสมอซึ่งจะมากหรือน้อยตามแต่สถานที่ ซึ่งไอน้าจอยู่ในรูปของแก๊ส
หรือรวมตัวกันเป็นละอองหรือหยดนํ้าเล็ก ๆ และเมื่อละอองนํ้าหรืออนํ้าเล็ก ๆ เหล่าน้ีรวมตัวกันก็จะมีขนาด



ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นฝนตกลงมาในที่สุด การเปลี่ยนแปลงของไอน้ําในอากาศคือสาเหตุของการเกิดเมฆ หมอก 
หิมะ ฝน และลูกเห็บ 
 1.5 อ่ืน ๆ นอกจากน้ีองค์ประกอบส่วนใหญ่ในอากาศมักเป็นแก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอน นีออน ฮีเลียม 
ไฮโดรเจน และพวกแขวนลอยในอากาศ เช่น ควันไฟ เขม่า และฝุ่นผงต่าง ๆ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของอากาศ โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - อากาศประกอบด้วยแก๊สอะไรบ้าง 
 (แนวคําตอบ : ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์) 
  - นอกจากแก๊สต่าง ๆ แล้ว ยังมีสิ่งใดอีกบ้างที่อยู่ในอากาศ 
 (แนวคําตอบ : ไอนํ้า แก๊สเฉื่อย สารแขวนลอย เช่น ฝุ่นละออง ควันไฟ เขม่า) 
 2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับวิธีการทําแผนภูมิเรื่ององค์ประกอบของอากาศ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําแผนภูมิจากครู ได้แก่ 
  - ฟิวเจอร์บอร์ด 
  - กระดาษแข็ง 
  - กระดาษสี 
  - ปากการเคมี 
  - กระดาษลัง 
  - สีไม้ 
  - สีเทียน 
  - สีชอร์ค 
  - กระดาษสต๊ิกเกอร์ 
  - กรรไกร 
  - เชือก 
 โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเลือกอุปกรณ์ได้เพียง 3 อย่างเท่าน้ัน 



 2. นักเรียนลงมือทําแผนภูมิแสดงองค์ประกอบของอากาศ โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนนําเสนอช้ินงานหน้าห้องเรียน 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลความถูกต้องของช้ินงานแต่ละกลุ่ม 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - องค์ประกอบของอากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/1 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บรรยากาศของโลก               เรื่อง การแบ่งช้ันบรรยากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/1 สร้างแบบจําลองที่อธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศและเปรียบเทียบ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์อุณหภูมิได้ 
 2. นักเรียนสามารถแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์สมบัติของแก๊สในบรรยากาศได้ 
 3. นักเรียนสามารถแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์สมบัติทางอุตุนิยมวิทยาได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. การแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์อุณหภูมิ 
 2. การแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์สมบัติของแก๊สในบรรยากาศ 
 3. การแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์สมบัติทางอุตุนิยมวิทยา 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. การแบ่งชั้นบรรยากาศตามเกณฑ์อุณหภูมิ 
 1.1 โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) สูงจากพ้ืนดิน
สูงขึ้นไป 10 กิโลเมตร มีลักษณะดังน้ี 
  – มีอากาศประมาณร้อยละ  80 ของ
อากาศท้ังหมด 
  – อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงที่
เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 6.5 ๐C ต่อ 1 กิโลเมตร 



  – มีความแปรปรวนมาก เน่ืองจากเป็นบริเวณที่ไอนํ้า เมฆ ฝน พายุต่าง ๆ ฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่า 
          1.2 สตราโทสเฟียร์ (Mesosphere) อยู่สูงจากพ้ืนดิน 10-50 กิโลเมตร มีอากาศเบาบาง มีเมฆน้อย
มาก เน่ืองจากมีปริมาณไอนํ้าน้อยอากาศไม่แปรปรวน เครื่องบินบินอยู่ในช้ันน้ี มีแก๊สโอโซนมาก ซึ่งอยู่ที่ความ
สูงประมาณ 25 กิโลเมตร ช่วยดูดกลืนรังสีอัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไว้บางส่วน 
          1.3 มีโซสเฟียร์ (Mesosphere) สูงจากพ้ืนดินประมาณ 50-80 กิโลเมตร อุณหภูมิลดลงตามระดับ
ความสูงที่เพ่ิมขึ้นสุดเขตของบรรยากาศช้ันน้ีเรียกว่ามีโซพอส ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ -140 ๐C เป็นบรรยากาศ
ช้ันที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลก 
           1.4 เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) อยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ 80-500 กิโลเมตร ดาวตกและอุกา
บาตร จะเริ่มลุกไหม้ในบรรยากาศช้ันน้ี อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 80-100 km จากน้ันอุณหภูมิจะ
ค่อย ๆ ลดลง โดยทั่วไป อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 227-1,727 ๐C บรรยากาศช้ันน้ีมีความหนาแน่นของอนุภาคต่าง 
ๆ จางมาก แต่แก๊สต่าง ๆ ในช้ันน้ีจะอยู่ในลักษณะที่เป็นอนุภาคที่ประจุไฟฟ้าเรียกว่าไอออน สามารถสะท้อน
คลื่นวิทยุบางความถ่ีได้ เรียกช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า ไอโอโนสเฟียร์(Ionosphere) 
           1.5 เอกโซสเฟียร์ (Exosphere) อยู่ในระดับความสูงจากผิวโลก 500 กิโลเมตรขึ้นไป ไม่มีแรงดึงดูด
ของโลก ดาวตกและอุกบาตรจะไม่ลุกไหม้ในช้ันน้ี เน่ืองจากมีแก๊สเบาบางมาก จนไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
บรรยากาศ 
2. การแบ่งชั้นบรรยากาศตามเกณฑ์สมบัติของแก๊สในบรรยากาศ 

 
 

 2.1 โทรโพสเฟียร์ (troposhere) เป็นช้ันบรรยากาศที่มีลักษณะเฉพาะดังน้ี 
  - เป็นช้ันบรรยากาศที่อยู่ต้ังแต่ส่วนที่ติดผิวโลกขึ้นไปในอากาศที่ระยะความสูง 10 กิโลเมตร
โดยประมาณ 
  - มีส่วนประกอบของอากาศที่สําคัญมากคือ ไอนํ้า โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบของอากาศ
ตามปกติ 
 2.2 โอโซโนสเฟียร์ (ozonosphere) เป็นช้ันบรรยากาศที่มีลักษณะเฉพาะดังน้ี 
  - เป็นช้ันของบรรยากาศที่อยู่ถัดจากบรรยากาศช้ันโทรโพสเฟียร์ขึ้นไปอีก ถึงระยะประมาณ 
50-55 กิโลเมตรจากผิวโลก 
  - บรรยากาศช้ันน้ีจะมีปริมาณของแก๊สโอโซน () อยู่มากที่สุด อาจเรียกบรรยากาศช้ันน้ีว่า ช้ัน
โอโซน ก็ได้ 
 2.3 ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere) เป็นช้ันบรรยากาศที่มีลักษณะเฉพาะดังน้ี 
 - เป็นช้ันบรรยากาศที่อยู่ถัดจากช้ันโอโซโนสเฟียร์ขึ้นไปถึงระยะความสูงประมาณ 600 กิโลเมตรจาก
ผิวโลก 



 - มีปริมาณอิเล็กตรอนอิสระอยู่เป็นจํานวนมาก 
 - ระยะจากผิวโลกขึ้นไปถึงช้ันไอโอโนสเฟียร์ พบว่าคลื่นความถ่ีของวิทยุสามารถส่งสัญญาณไปได้ทั่ว
ทุกหนทุกแห่งบนโลกไปได้ไกลเป็นระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร 
 2.4 เอกโซสเฟียร์ (exosphere) เป็นช้ันบรรยากาศที่มีลักษณะเฉพาะดังน้ี 
  - เป็นช้ันบรรยากาศที่อยู่สูงสุดถัดจากช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไปถึงระยะความสูงกว่า
ผิวโลกประมาณ 660 กิโลเมตร 
  - ในช้ันบรรยากาศน้ีความหนาแน่นขององค์ประกอบของอากาศจะมีน้อยลง 
3. การแบ่งชั้นบรรยากาศตามเกณฑ์สมบัติทางอุตุนิยมวิทยา 
 3.1 บริเวณที่มีอิทธิพลของความฝืด อยู่สูงจากผิวโลกประมาณ 2 กิโลเมตร 
 3.2 โทรโพสเฟียร์ช้ันกลางและช้ันบน อุณหภูมิช้ันน้ีจะลดลงอย่างสม่ําเสมอตามระดับความสูงที่
เพ่ิมขึ้น 
 3.3 โทรโพสเฟียร์ อยู่ระหว่างโทรโพสเฟียร์และสตราโทสเฟียร์ 
 3.4 สตราโตสเฟียร์ มีลักษณะอากาศเหมือนกับสตราโทสเฟียร์ที่แบ่งโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ 
 3.5 บรรยากาศช้ันสูง เป็นช้ันที่อยู่เหนือสตราโตสเฟียร์ถึงขอบนอกสุดของบรรยากาศ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนดูวิดีโอเรื่องช้ันบรรยากาศ 
 2. นักเรียนตอบคําถาม ดังน้ี 
  - จากวีดีโอ ช้ันบรรยากาศแบ่งโดยใช้เกณฑ์ใด 
 (แนวคําตอบ : อุณหภูมิ) 
  - นักเรียนคิดว่าการแบ่งช้ันบรรยากาศสามารถใช้เกณฑ์อ่ืนในการแบ่งได้หรือไม่ ถ้าได้ จง
ยกตัวอย่าง 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 3. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรมฐานความรู้เรื่องการแบ่งช้ันบรรยากาศ ซึ่งฐานจะมีทั้งหมด 3 ฐาน ดังน้ี 
  ฐานที่ 1 การแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์อุณหภูมิ 
  ฐานที่ 2 การแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์สมบัติของแก๊สในบรรยากาศ 
  ฐานที่ 3 การแบ่งช้ันบรรยากาศตามเกณฑ์สมบัติทางอุตุนิยมวิทยา 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนเข้าฐานความรู้แต่ละฐาน ๆ ละ 10 นาที โดยนักเรียนจะต้องจดความรู้ที่ได้ลงในสมุดของ
ตนเองเพ่ือเตรียมแข่งตอบคําถาม 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม 
 3. ตัวแทนนักเรียนออกมาตอบคําถาม ซึ่งมีกติกาดังน้ี 
  - นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาตอบคําถาม โดยแต่ละคนสามารถตอบได้แค่เพียง 1 
คําถามเท่าน้ัน เน่ืองจากสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการตอบคําถาม ซึ่งตัวแทนกลุ่มที่ออกมาตอบคําถาม
จะต้องแย่งชิงสิทธ์ิในการตอบจากเพ่ือนทีมอ่ืน หากไม่รู้คําตอบสามารถดูสมุดตัวเองได้เท่าน้ัน สมาชิกในกลุ่ม
ห้ามบอก ไม่เช่นน้ันจะถูกปรับแพ้ทันที 
 4. กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รางวัล 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
 2. นักเรียนรับอุปกรณ์จากครู ดังน้ี 
  - ลูกโป่ง 
  - ปากกาเคมี 
 3. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรม ดังน้ี 
  - นักเรียนเป่าลูกโป่งให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  - นักเรียนแบ่งช้ันบรรยากาศลงบนลูกโป่งตามเกณฑ์อุณหภูมิ โดยจะต้องระบุลักษณะเด่นของ
แต่ละช้ันด้วย 
 4. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
 5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลความถูกต้องของช้ินงานแต่ละกลุ่ม 
 6. ครูสรุปความรู้เรื่องการแบ่งช้ันบรรยากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การแบ่งช้ันบรรยากาศ  

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/1 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ         เรื่อง ลมฟ้าอากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของลมฟ้าอากาศได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ลมฟ้าอากาศ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ลมฟ้าอากาศ 
 ลมฟ้าอากาศ คือ สภาวะบนพ้ืนที่ใด ๆ ในช่วงเวลาหน่ึง ส่วนภูมิอากาศ คือ สภาวะโดยทั่วไปของลมฟ้า
อากาศบนพ้ืนที่ใด ๆ ในช่วงเวลานาน ๆ ลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจํา
วัน  การทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภูมิอากาศจะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรในการเลือกชนิดหรือพันธ์ุพืชที่
ต้องการปลูกให้ได้ผลดี  การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ทิศทางลม หรือทิศทางที่
ได้รับแสงอาทิตย์ 
 เมื่อนํ้าจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ จะระเหยกลายเป็นไอนํ้า ลอยขึ้น
ไปในอากาศ  ทําให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ขึ้น 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ 
 2.1 ดวงอาทิตย์ ความร้อนจากดวงอาทิตย์มีผลต่ออุณหภูมิ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นสาเหตุของการ
เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
 2.2 โลก การหมุนรอยตัวเองของโลกทําให้เกิดกลางวันกลางคืน และการโคจรรอบดวงอาทิตย์ทําให้
เกิดฤดูกาล 
 2.3 แหล่งนํ้าซึ่งทําให้เกิดไอนํ้า ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทําให้นํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ระเหย
กลายเป็นไอลอยขึ้นไปในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝน 
 2.4 อากาศหรือบรรยากาศ อากาศเมื่อเคลื่อนตัวจะหอบไอนํ้าในอากาศไปด้วย มีผลทําให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศได้ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทาํงาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เรื่องอากาศ เพ่ือเช่ือโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเรื่องลมฟ้าอากาศ 
โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - นักเรียนคิดว่าในเวลาเดียวกัน สถานที่แต่ละแห่งจะมีสภาพอากาศเหมือนกันหรือไม่ 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
  - นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดสภาพอากาศในพ้ืนที่แต่ละแห่งจึงแตกต่างกัน 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน 
และอินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผังความรู้ (mind mapping) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนออกมานําเสนอแผนผังความรู้ 
 2. ครูสรุปความรู้เรื่องความกดอากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ลมฟ้าอากาศ 
        - ปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ              เรื่อง ความช้ืน 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของความช้ืนได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับความช้ืนได้ 
 3. นักเรียนสามารถคํานวณเกี่ยวกับความช้ืนได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ความช้ืน 
 2. การบอกค่าความช้ืนของอากาศ 
 3. การวัดความช้ืน 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ความชื้น 
 ไอนํ้ามีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศ ปริมาณไอน้าํที่มีอยู่ในอากาศ คือ ความช้ืนของอากาศ อากาศมี
ความช้ืนมาก หมายถึง อากาศมีปริมาณไอนํ้าอยู่มาก ถ้าอากาศรับไอนํ้าไว้จนเต็มที่แล้ว ณ อุณหภูมิหน่ึงจนไม่
สามารถรับไอนํ้าที่ระเหยขึ้นมาได้อีก เรียกว่า อากาศอ่ิมตัว 
2. การบอกค่าความชืน้ของอากาศ 
 การบอกค่าความช้ืนของอากาศ สามารถบอกได้ 2 วิธี คอื 
 2.1 ความชืน้สัมบูรณ์ (absolute humidity) คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ําในอากาศกับ
ปริมาตรของอากาศขณะนั้น มีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรอืกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังสูตร 
 

H =  

 
 โดย M คือ มวลของไอนํ้าในอากาศ (g , kg) 
  V คือ ปริมาตรของอากาศ (m3) 
  H คือ ความช้ืนสัมบูรณ์ของอากาศ 
 
 2.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) คือ ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างมวลของไอนํ้าที่มีอยู่
จริงในอากาศขณะน้ันกับมวลของไอนํ้าอ่ิมตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน นิยมแสดงเป็นร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์ ดังสูตร 
 

ความช้ืนสัมพัทธ์   =   
ปริมาณไอน้ําท่ีมีอยู่จริงในอากาศ

ปริมาณไอน้ําอิม่ตัวท่ีอุณหภูมิและปรมิาตร
 x 100 

 
 
3. การวัดความชื้น 
 เครื่องมือวัดความช้ืนในอากาศ เรียกว่า ไฮกรอมิเตอร์ ทีนิ่ยมใช้มี 2 ชนิด คือ 
              1. ไฮกรอมิเตอร์แบบกระกระเปียกกระเปาะแห้ง (wet-dry hygrometer) 

  
 

 
 



              2. ไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมหรือแฮร์ไฮโกรมิเตอร์ (hair hygrometer) 

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
 2. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรม เรื่องดอกไม้บอกความช้ืน ดังน้ี 
  - นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทําดอกไม้จากกระดาษทิชชูสีขาวกลุ่มละ 2-3 ดอก จากน้ันให้นํา
ดอกไม้ที่ทําเสร็จแล้วมาฉีดพ่นสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO45H2O) สังเกตสีของดอกไม้และบันทึก
ผล นําดอกไม้ที่ฉีดพ่นสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตมาเป่าให้แห้งด้วยไดร์เป่าผม สังเกตสีของดอกไม้และ
บันทึกผล 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนรับอุปกรณ์การทดลอง ดังน้ี 
  - กระดาษทิชชูสีขาว 
  - เทปกาว 
  - ไม้เสียบลูกช้ิน 
 2. ปฏิบัติการทดลอง เรื่องดอกไม้บอกความช้ืน 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลท่ีได้จากการทํากิจกรรม 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. ครูอธิบายเร่ืองการบอกค่าความช้ืนในอากาศและการวัดความช้ืน ประกอบสื่อ power point 
 2. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเรื่องความช้ืน จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และ
อินเทอร์เน็ต 
 3. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องความช้ืน 



 4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบจากแบบฝึกหัด 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        -  ความช้ืน 
        - การบอกค่าความช้ืนของอากาศ 
        - การวัดความช้ืน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 



ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ                       เรื่อง อุณหภูมิ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอุณหภูมิได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองเกี่ยวกับอุณหภูมิได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายการวัดอุณหภูมิได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. อุณหภูมิ 
 2. การวัดอุณหภูมิ 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนของอากาศ อากาศบนพ้ืนโลกเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้เน่ืองจากการ
หมุนรอบตัวเองของโลก และการรับและคายความร้อนของพ้ืนดินและพ้ืนนํ้า 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเน่ืองมาจากการหมุนรอบตัวเองและการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของ
โลก ทําให้โลกในบริเวณต่าง ๆ ได้รับความร้อนไม่เท่ากัน เกิดเป็นกลางวัน กลางคืน และฤดูกาลต่าง ๆ ขึ้น 
 จากการวัดอุณหภูมิของอากาศที่อยู่ใกล้ผิวโลกในระดับความสูง 10 กิโลเมตร พบว่า อุณหภูมิของ
อากาศจะลดลงเมื่อความสูงเพ่ิมขึ้น ซึ่งอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 5.5 องศาเซลเซียส เมื่อระดับความสูงเพ่ิมขึ้น
ทุก ๆ 1 กิโลเมตร 
2. การวัดอุณหภูมิ 
 เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้ เรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ดังน้ี 
 1. เทอร์มอมิเตอร์ 
 2. เทอร์มอมิเตอร์สูงสุดและตํ่าสุด 
 3. เทอร์มอกราฟ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนพิจารณาคําถาม ดังน้ี 
  - ในแต่ละวันอุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด 
  - อุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดในเวลาใด 
  - นักเรียนคิดว่าในเวลาเดียวกันอุณหภูมิในแต่ละสถานที่จะเท่ากันหรือไม่ 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ทํากิจกรรมเพ่ือหาคําตอบของคําถามข้างต้น 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรมเรื่องอุณหภูมิของอากาศ ซึ่งมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
  - ติดต้ังเทอร์มอมิเตอร์เข้ากับขาต้ังโดยใช้ที่จับหนีบเทอร์มอมิเตอร์ยึดไว้กับขาต้ัง 
  - ต้ังเทอร์มอมิเตอร์ไว้ในบริเวณที่จะทําการวัดอุณหภูมิของอากาศ 



  - บันทึกอุณหภูมิของอากาศทุก ๆ 2 ช่ัวโมง ต้ังแต่ 08.00 น. ถึง 18.00 น. ลงในตาราง 
  - เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเรื่องอุณหภูมิ จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และ
อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องอุณหภูมิ 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคําตอบที่ได้จากแบบฝึกหัด 
 3. ครูสรุปความรู้เรื่องอุณหภูมิ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องบรรยากาศของโลก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        -  อุณหภูมิ 
        - การวัดอุณหภูมิ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ          เรื่อง การเกิดเมฆ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเมฆได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองการเกิดเมฆได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. การเกิดเมฆ 
 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. การเกิดเมฆ 
 เมฆเกิดจากการกลั่นตัวของไอนํ้าในอากาศในระดับสูงจากพ้ืนผิวโลกขึ้นไป โดยอากาศช้ืนจะดูดไอนํ้า
ไว้แล้วลอยตัวสูงขึ้น อากาศที่ลอยตัวน้ีจะขยายตัวและเย็นลง ไอนํ้าในอากาศจะเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าและ
รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ ซึ่งการกลั่นตัวของไอนํ้าเป็นหยดนํ้าเกิดจากไอนํ้าเกาะตัวกับอนุภาคเล็ก ๆ  ในช้ัน
บรรยากาศ เช่น ฝุ่น เกล็ดเกลือ หรืผงเล็ก ๆ ที่เรามองไม่เห็น อนุภาคเหล่าน้ีจะทําหน้าที่ในการกลั่นตัว ทําให้
เกิดเป็นเม็ดเมฆเล็ก ๆ ขนาดต่าง ๆ กันขึ้นมากมาย และจะก่อตัวรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆในบรรยากาศ 
 

 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรยีนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนออกไปสังเกตท้องฟ้านอกห้องเรียน 
 2. นักเรียนตอบคําถามดังน้ี 
  - ท้องฟ้าที่นักเรียนสังเกต มีสิ่งใดบ้างอยู่บนน้ัน 
 (แนวคําตอบ : เมฆ) 
  - นักเรียนคิดว่าเมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 4. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเกี่ยวกับวิธีการทดลองเรื่องการเกิดเมฆ 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม เรื่องการเกิดเมฆ ซึ่งมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
  - นํานํ้าแข็งก้อนใส่ลงในถาดโลหะให้เต็มถาด ต้ังทิ้งไว้จนถาดเย็น 
  - นํานํ้าร้อน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในแก้วใส 
  - นําถาดโลหะที่บรรจุนํ้าแข็งมาวางบนปากแก้ว ทิ้งไว้สักครู่ สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตผลท่ีได้จากการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรียนเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเรื่องการเกิดเมฆ จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และ
อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องการเกิดเมฆ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การเกิดเมฆ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ              เรื่อง ชนิดเมฆ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถเรียกช่ือเมฆแต่ละชนิดได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของเมฆแต่ละชนิดได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. การเรียกช่ือเมฆ 
 2. ชนิดของเมฆ 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. การเรียกชื่อเมฆ 
 เมฆช้ันสูงซึ่งมีอุณหภูมิตํ่ากว่าจุดเยือกแข็งจะเป็นกลุ่มของผลึกนํ้าแข็งขนาดเล็ก  โดยปกตินํ้าบริสุทธ์ิ
และไอน้ําโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได้  แต่หยดน้ําและผลึกนํ้าแข็งมีพ้ืนผิว (Surface) ซึ่งสะท้อนแสงทํา
ให้เราสามารถมองเห็นเป็นก้อนสีขาว และในบางคร้ังมุมตกกระทบของแสงและเงาจากเมฆชั้นบนหรือเมฆที่อยู่
ข้างเคียง นอกจากน้ันความหนาแน่นของหยดนํ้าในก้อนเมฆก็อาจทําให้มองเห็นเมฆเป็นสีเทา  ในธรรมชาติ 
เมฆเกิดขึ้นโดยมีรูปร่าง 2 ลักษณะคือ เมฆก้อนและเมฆแผ่น ซึ่งเมฆก้อนเรียกว่า “คิวมูลัส” (Cumulus) และ
เมฆแผ่นเรียกว่า “สตราตัส” (Stratus) 
              กลุม่คําที่ใช้บรรยายลักษณะของเมฆชนิดต่างๆ มีอยู่ 5 กลุ่มคํา คือ 
                  เซอร์โร (CIRRO)  เมฆระดับสูง 
                  อัลโต (ALTO)  เมฆระดับกลาง 
                  คิวมูลัส (CUMULUS) เมฆเป็นก้อนกระจุก 
                  สเตรตัส (STRATUS) เมฆเป็นช้ันๆ 
                  นิมบัส (NUMBUS)  เมฆที่ก่อให้เกิดฝน 

 
 

2. ประเภทของเมฆ 
 นักอุตุนิยมวิทยาแบ่งเมฆออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. เมฆระดับสงู เป็นเมฆที่พบในระดับความสูง 6,500 เมตรขึ้นไป ประกอบด้วยผลึกนํ้าแข็งเป็นส่วน
ใหญ ่มี 3 ชนิด ได้แก่ ซีร์รัส ซีร์โรสเตรตัส ซีร์โรคิวมูลสั 
 2. เมฆระดับกลาง ได้แก่ แอลโตคิวมูลัส แอลโตสเตรตัส    
 3. เมฆระดับตํ่า ได้แก่ สเตรตัส สเตรโตคิวมลูสั นิมโบสเตรตัส 
 4. เมฆซึ่งก่อตัวในทางแนวต้ัง ได้แก่ คิวมูลสั คิวมูโลนิมบัส 



 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับการเกิดเมฆ เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืองชนิด
ของเมฆ โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : เมฆเกิดจากหยดน้ําเล็ก ๆ ที่ได้จากการระเหยของแหล่งนํ้าธรรมชาติรวมตัวกันเมื่อ
ได้รับความเย็น) 
  - นักเรียนคิดว่าเมฆในแต่ละวันหรือแต่ละสถานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ 
 (แนวคําตอบ : ไม่เหมือน) 
 2. ครูอธิบายหลักการเรียกช่ือเมฆแต่ละชนิด ประกอบสื่อ power point 
 3. นักเรียนออกมาจับฉลาก ซึ่งในฉลากจะมีคําต่าง ๆ ดังน้ี 
  - เซอโร  - สตราตัส - คิวมูลัส - เซอรัส  - อัลโต 
  - สตราโต - สตราตัส - นิมโบ  - คิวมูโล  - นิมบัส 
 4. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนเพ่ือให้ได้ชนิดของเมฆที่สมบูรณ์ 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรม ดังน้ี 
  - นักเรียนที่ได้เมฆชนิดเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน จากน้ันให้แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์จากครู ได้แก่ 
กระดาษแข็ง กาว สําลี กระดาษสี และกรรไกร เพ่ือทําแบบจําลองลักษณะของเมฆแต่ละชนิด พร้อมติดช่ือเมฆ
น้ันและคําอธิบายลักษณะเด่นของเมฆน้ัน ๆ 
 2. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนออกมานําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความถูกต้องของช้ินงานแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องชนิดของเมฆ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ชนิดของเมฆ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ          เรื่อง หยาดนํ้าฟ้า 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของหยาดนํ้าฟ้าได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการเกิดหยาดน้ําฟ้าแต่ละชนิดได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. หยาดนํ้าฟ้า 
 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. หยาดน้ําฟ้า 
 หยาดนํ้าฟ้า (Precipitation) คือ นํ้าที่อยู่ในสถานะของแข็งหรือของเหลวที่ตกลงมาจากบรรยากาศสู่
พ้ืนโลก ได้แก่ หิมะ ลูกเห็บ นํ้าค้าง นํ้าค้างแข็ง และหมอก 
 1.1 ละอองหมอก (Mist) เป็นหยดนํ้าขนาด 0.005 – 0.05 มิลลิเมตร เกิดจากเมฆสตราตัส ทําให้เรา
รู้สึกช้ืนเมื่อเดินผ่าน มักพบบนยอดเขาสูง  
 1.2 ฝนละออง (Drizzle) เป็นหยดนํ้าขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร เกิดจากเมฆสตราตัส พบเห็นบ่อย
บนยอดเขาสูง ตกต่อเน่ืองเป็นเวลานานหลายช่ัวโมง 
 1.3 ฝน (Rain) เป็นหยดนํ้ามีขนาดประมาณ 0.5 – 5 มิลลิเมตร ฝนส่วนใหญ่ตกลงมาจากเมฆนิมโบ
สตราตัส และเมฆคิวมูโลนิมบัส  
 1.4 หิมะ (Snow) เป็นผลึกนํ้าแข็งขนาดประมาณ 1 – 20 มิลลิเมตร ซึ่งเกิดจากไอนํ้าจากน้ําเย็น
ย่ิงยวด ระเหิดกลับเป็นผลึกนํ้าแข็งแล้วตกลงมา  
 1.5 ลูกเห็บ (Hail) เป็นก้อนนํ้าแข็งขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร เกิดขึ้นจากกระแสในอากาศแนวด่ิง
ภายในเมฆคิวมูโลนิมบัส พัดให้ผลึกนํ้าแข็งสะสมตัวจนมีขนาดใหญ่และตกลงมา  
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับเมฆ เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเร่ืองหยาดน้ําฟ้า 
โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - เมฆทําให้เกิดปรากฏการณ์ใดได้บ้าง 
 (แนวคําตอบ : ฝน หิมะ ลูกเห็บ หมอก) 
  - ฝน หิมะ ลูกเห็บ หมอก สิ่งเหล่าน้ีเรียกรวมกันว่าอะไร (แนวคําตอบ : หยาดนํ้าฟ้า) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ศึกษาหัวข้อต่อไปน้ี 
  - ฝน 
  - หมอก 
  - หิมะ 
  - ลูกเห็บ 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรม ดังน้ี 
  - ให้นักเรียนศึกษาหัวข้อที่ได้ จากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต 
จากน้ันสรุปข้อมูลเป็นโปสต์เตอร์หน้าเดียวให้สวยงาม 
 2. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนออกมานําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความถูกต้องของช้ินงานแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องหยาดนํ้าฟ้า ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - หยาดนํ้าฟ้า 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ             เรื่อง ฝน 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดฝนได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองวัดปริมาณนํ้าฝนได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ฝน 
 2. การวัดปริมาณนํ้าฝน 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ฝน 
 ฝนเกิดจากละอองไอน้ําขนาดต่าง ๆ กันในก้อนเมฆมารวมตัวกัน และเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้า หยด
นํ้าเหล่าน้ีเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้ก็จะตกลงมาเป็นฝน การกลั่นตัวของเมฆให้
กลายเป็นฝนได้น้ันต้องมีผลึกนํ้าแข็งหรือเม็ดนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการท่ีก้อนเมฆลอยตัวสูงขึ้น เมื่อถึงระดับ
ที่อุณหภูมิตํ่ากว่าจุดเยือกแข็ง ประมาณ (-40 oC) หยดน้ําในก้อนเมฆจะกลายเป็นผลึกนํ้าแข็งหรือเม็ดนํ้าขนาด
เล็ก ทําให้อากาศบริเวณน้ันแข็งตัวไปด้วย เม็ดนํ้าขนาดเล็กจะรวมตัวกันกลายเป็นเกล็ดหิมะ เมื่อมีนํ้าหนักมาก
เกินไปจะตกผ่านอากาศท่ีอุ่นกว่าและละลายกลายเป็นฝน 
2. การวัดปริมาณน้ําฝน 
 การวัดปริมาณนํ้าฝนจากจุดใดจุดหน่ึงว่ามีปริมาณน้ําฝนตกจริง ๆ เท่าใดนั้น เราสามารถทําได้โดยการ
ใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่า เครื่องวัดนํ้าฝน ซึ่งมีหลายชนิด ได้แก่ 
 2.1 เครื่องวัดนํ้าฝนแบบธรรมดาหรือแบบแก้วตวง 
 2.2 เครื่องวัดนํ้าฝนแบบบันทึก 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับฝน เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเรื่องการวัดปริมาณ
นํ้าฝน โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 (แนวคําตอบ : ฝนเกิดจากละอองไอนํ้าขนาดต่าง ๆ กันในก้อนเมฆมารวมตัวกัน และเกิดการกล่ันตัว
เป็นหยดนํ้า หยดน้ําเหล่าน้ีเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้ก็จะตกลงมาเป็นฝน) 
  - เครื่องมือวัดปริมาณนํ้าฝนมีก่ีแบบ อะไรบ้าง 
 (แนวคําตอบ : 2 แบบ คือ แบบธรรมดาหรือแบบแก้วตวง และแบบบันทึก) 
  - หาเราไม่มีอุปกรณ์ข้างต้น เราจะสามารถวัดปริมาณนํ้าฝนได้หรือไม่ 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับวิธีการทดลองเรื่องการวัดปริมาณนํ้าฝนอย่างง่าย 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรมเรื่องการวัดปริมาณนํ้าฝนอย่างง่าย ซึ่งมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
  - เตรียมภาชนะที่เป็นพลาสติกใส เช่น ขวดน้ําด่ืม ขวดปากกว้าง และกระป๋องรูปทรงและ
ขนาดต่าง ๆ  
  - นําภาชนะที่เตรียมไว้พร้อมกับเขียนเลขที่ข้างภาชนะ ต้ังบนสนามหญ้าหรือพ้ืนที่ทดลอง 
  - ใช้สายยางที่ต่อเข้ากับท่อนํ้า เปิดนํ้า แล้วฉีดให้เป็นฝอยเหนือภาชนะที่ต้ังไว้ สังเกตปริมาณ
นํ้าที่เพ่ิมขึ้นในภาชนะ จนกระทั่งระดับนํ้าพอที่จะวัดได้ 
  - วัดปริมาณนํ้าโดยเทนํ้าในภาชนะใบที่ 1 ลงในกระบอกตวง อ่านค่าที่ได้ บันทึกผล 
  - วัดปริมาณนํ้าในภาชนะใบถัดไปจนครบทุกภาชนะ 
  - เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนในแต่ละภาชนะ 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตผลท่ีได้จากการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 2. ครูสรุปความรู้ เรื่องฝน ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ฝน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
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ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ           เรื่อง การเกิดลม 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดลมได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ลม 
 
 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ลม 
 ส่วนต่าง ๆ ของพ้ืนผิวโลกที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทําให้สามารถรับเอาพลังงานความร้อนจากดวง
อาทิตย์ไว้ได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งยังทําให้สภาพอากาศเหนือบริเวณต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปด้วย กล่าวคือ 
บริเวณที่เป็นพ้ืนดินมีความสามารถเก็บปริมาณความร้อนไว้ได้น้อยกว่าส่วนที่เป็นพ้ืนนํ้า น่ันคือเมื่อโลกได้รับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ในเวลากลางวันอุณหภูมิขิงพ้ืนดินจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่พ้ืนนํ้าจะมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นอย่างช้า ๆ ทําให้อากาศเหนือพ้ืนดินมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือพ้ืนนํ้า ส่วนในเวลากลางคืนพ้ืนนํ้าจะ
คายความร้อนที่เก็บสะสมไว้ออกมา ทําให้อากาศบริเวณเหนือพ้ืนนํ้ามีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือพ้ืนดิน จาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณต่าง ๆ น้ีเองเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดลม 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับลม เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเรื่องการเกิดลม โดย
ใช้คําถาม ดังน้ี 
  - นักเรียนคิดว่าทําไมทะเลจึงมีลมที่แรงกว่าบริเวณอ่ืน 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 4. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับวิธีการทดลองเรื่องความแตกต่างของอากาศเหนือพ้ืนดิน
และพ้ืนนํ้า 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรมเรื่องความแตกต่างของอากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนนํ้า 
ซึ่งมีวิธีการทดลอง ดังน้ี 
  - นํากระป๋องนมที่บรรจุดินและนํ้าปริมาณเท่า ๆ กันที่เตรียมไว้พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ 
เทอร์มอมิเตอร์ ขาต้ัง และที่จับ 
  - นําเทอร์มอมิเตอร์ 2 อันที่ติดกับที่จับและขาต้ัง เสียบไว้ที่กระป๋องทั้งสอง 
  - บันทึกอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 2 อัน 



  - นํากระป๋องดินและนํ้าและนํ้าที่มีเทอร์มอมิเตอร์เสียบอยู่ไปต้ังไว้กลางแดด จากน้ันใช้นาฬิกา
จับเวลาที่ดินและนํ้ามีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ 1 องศาเซลเซียส จนครบ 5 องศาเซลเซียส บันทึกผลที่ได้ 
  - นํากระป๋องดินและนํ้าเข้ามาในที่ร่ม แล้วใช้นาฬิกาจับเวลาที่ดินและนํ้ามีอุณหภูมิลดลงทุก 
ๆ 1 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมีอุณหภูมิเท่ากับอึณหภูมิที่เริ่มต้น แล้วบันทึกผล 
 2. นักเรียนลงมือทําการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตผลท่ีได้จากการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนตอบคําถามท้ายการทดลอง 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องฝน ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การเกิดลม 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ             เรื่อง การวัดทิศทางลม 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดทิศทางของลมได้ 
 2. นักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องมือวัดทิศทางลมอย่างง่ายได้ 
 3. นักเรียนสามารทดลองวัดทิศทางลมจากเคร่ืองมืออย่างง่ายได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. การวัดลม 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. การวัดลม 
 ลมคืออากาศท่ีเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนที่ของอากาศย่อมมีทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ เรา
สามารถวัดทิศทางและความเร็วของลมได้โดยการใช้เครื่องมือวัด ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้วัดและตรวจสอบทิศทางลม
เราเรียกว่า เครื่องวัดทิศลมหรือศรลม (wind vane) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นลูกศรยาว มีแพนหางต้ังตรง 
เป็นตัวบังคับให้ปลายศรลมช้ีไปในทิศทางที่ลมพัดเข้ามาโดยแกนของศรลมจะหมุนไปโดยรอบ และอาจมีการ
ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเพ่ืออ่านทิศทางของลมที่ปลายศรลมช้ี 
 ทิศลมอาจเรียกช่ือตามทิศต่าง ๆ ของเข็มทิศ หรือเรียกเป็นองศาจากทิศจริง ปัจจุบันการวัดทิศลม
นิยมวัดตามเข็มทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และบางคร้ังอาจแบ่งย่อยเป็น 8 ทิศ 
โดยเพ่ิมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้เก่ียวกับลม เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเรื่องการวัดทิศทาง
ลม โดยใช้คําถาม ดังน้ี 
  - ลมคืออากาศท่ีเคลื่อนที่ เกิดขึ้นเน่ืองจากความแตกต่างของอุณหภูมิของ 2 สถานที่ ดังน้ัน
การเคลื่อนที่ของอากาศย่อมมีทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ นักเรียนคิดว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลม
เคลื่อนที่มาจากทิศทางไหน 
 (แนวคําตอบ : ใช้เครื่องมือวัด) 
  - เครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางของลมเรียกว่าอะไร 
 (แนวคําตอบ : ศรลม) 
  - นักเรียนคิดว่าเราสามารถประดิษฐ์ศรลมได้เองหรือไม่ 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 4. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับการประดิษฐ์ศรลม 
 
 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรมเรื่องเคร่ืองมือตรวจสอบทิศทางของลมอย่างง่าย ซึ่งมี
วิธีการทดลอง ดังน้ี 
  - นําลวดเสียบกระดาษ 2 ตัว มาง้างให้ปลายข้างหน่ึงยืดออก 
  - นําลวดเสียบกระดาษที่ง้างแล้วทั้ง 2 ตัว ติดเข้ากับแกนไม้ โดยผูกปลายลวดเสียบกระดาษ
ด้วยเส้นด้าย แล้วพันเทปกาวให้แน่น 
  - ตัดกระดาษแข็งให้เป็นรูปลูกศรให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  - นําลูกศรมาติดเข้ากับลวดเสียบกระดาษทั้ง 2 ตัว พร้อมกับนําแกนไม้สอดเข้าไปในหลอด
กาแฟที่ปักอยู่บนก้อนดินนํ้ามัน 
  - นําเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นไปวางไว้ในบริเวณท่ีมีลมพัด สังเกตการเคลื่อนไหวของลูกศรและทิศ
ที่ลูกศรช้ีไป 
 2. นักเรียนลงมือทาํการทดลองตามขั้นตอน โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนทําความสะอาดพ้ืนที่และเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องการวัดทิศทางลม ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การวัดทิศทางลม 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ            เรื่อง การวัดความเร็วลม 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดความเร็วลมได้ 
 2. นักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องมือวัดความเร็วลมอย่างง่ายได้ 
 3. นักเรียนสามารทดลองวัดความเร็วลมจากเครื่องมืออย่างง่ายได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. การวัดความเร็วลม 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. การวัดความเร็วลม 
 ส่วนเครื่องมือที่ใช้สําหรับตรวจสอบความเร็วลม เรียกว่า มาตรความเร็วลม ความเร็วของลมมีหน่วย
เป็น นอต (1 นอตมีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อช่ัวโมง) 
 นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้สําหรับตรวจสอบความเร็วลมที่เรียกว่า เครื่องวัดความเร็วลม 
หรือแอนิมอมิเตอร์ (anemometer) ปัจจุบันนิยมใช้แบบลูกถ้วย (cup anemometer) ซึ่งประกอบด้วยลูก
ถ้วยรูปครึ่งวงกลม 3 หรือ 4 ใบ ติดอยู่กับเพลาในแนวต้ัง ความกดที่แตกต่างกันจากด้านหน่ึงของลูกถ้วยใบ
หน่ึงไปยังลูกถ้วยอีกใบหน่ึง เป็นเหตุให้ลูกถ้วยหมุนรอบ ๆ เพลา อัตราที่ลูกถ้วยหมุนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อ
ความเร็วลม โดยปกติการหมุนของลูกถ้วยจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นความเร็วของลมผ่านระบบเกียร์และสามารถ
อ่านความเร็วลมได้จากหน้าปัดหรือส่งไปยังเคร่ืองบันทึกเวลา 
 

  
 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนดูวีดีโอเก่ียวกับเคร่ืองวัดความเร็วลมจาก https://www.youtube.com/ แล้วตอบคําถาม 
ดังน้ี 
  - อุปกรณ์ที่อยู่ในวิดีโอเรียกว่าอะไร และมีหน้าที่อะไร 
 (แนวคําตอบ : เครื่องวัดความเร็วลมแบบลูกถ้วย (cup anemometer) มีหน้าที่วัดความเร็วลม) 



 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. นักเรียนค้นคว้าความรู้เก่ียวกับการทํางานของเครื่องวัดความเร็วลมแบบลูกถ้วย จากเอกสาร
ประกอบการเรียน หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต 
 4. นักเรียนออกแบบเคร่ืองวัดความเร็วลมจากอุปกรณ์ที่ครูกําหนดให้ ดังน้ี 
  - กระดาษแข็ง 
  - แก้วกระดาษ 
  - แก้วพลาสติก 
 ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถเลือกอุปกรณ์ได้เพียงชนิดเดียวเท่าน้ัน 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้อช้ีแนะเก่ียวกับการประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลม 
 2. นักเรียนรับอุปกรณ์จากครู ดังน้ี 
  - ลวดเสียบกระดาษ 
  - ไม้เสียบลูกช้ิน 
  - หลอด 
  - ดินนํ้ามัน 
  - กรรไกร 
 3. นักเรียนลงมือประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลมตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 4. นักเรียนนําผลงานมาทดสอบกับพัดลมที่ครูเตรียมไว้หากยังมีเวลาเหลือ 
 5. นักเรียนทําความสะอาดพ้ืนที่และเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนและร่วมกันโหวตผลงานที่ดีและสวยงามที่สุด 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและเปรียบเทียบผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องการวัดความเร็วลม ประกอบสื่อ power point 
 4. นักเรียนทําแบบฝึกหัด 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การวัดความเร็วลม 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
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ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ                เรื่อง ชนิดของลม 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและการเกิดลมชนิดต่าง ๆ ได้ 
สาระสําคัญ 
 1. ลมประจําปี 
 2. ลมประจําฤดู 
 3. ลมประจําเวลา 
 4. ลมประจําถิ่น  
 5. ลมพายุ 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ลมประจําปี 
 ลมประจําปีหรือลมประจําภูมิภาคต่าง ๆ เป็นลมที่เกิดจากความกดอากาศที่มีอยู่เดิมตลอดปี
เน่ืองมาจากบริเวณข้ัวโลกและบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ทําให้เกิดลมพัด
ผ่านส่วนต่าง ๆ ของโลกเป็นประจํา ประกอบกับการเบ่ียงเบนเน่ืองจากการหมุนของโลกเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ 
เช่น บริเวณซีกโลกใต้จะมีลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เรียกว่า ลมสินค้า  
2. ลมประจําฤดู 
 เป็นลมที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหน่ึง ๆ มีบริเวณกว้าง และเป็นลมที่พัดเป็นเวลานานตลอดฤดูของปี 
ได้แก่ ลมมรสุม ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของภูมิภาคและความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างเหนือ
พ้ืนดินและเหนือพ้ืนนํ้าเป็นประการสําคัญ ลมมรสุมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1 ลมมรสุมฤดูร้อน เป็นลมที่พัดจากทะเลและมหาสมุทรเข้าสู่ภาคพ้ืนทวีป โดยในฤดูร้อนอุณหภูมิ
ของอากาศบนภาคพ้ืนทวีปจะสูงมาก ส่งผลให้ความกดอากาศในบริเวณดังกล่าวตํ่ากว่าความกดอากาศเหนือ
ทะเลและมหาสมุทร จึงเกิดเป็นลมมรสุมฤดูร้อนพัดจากทะเลและมหาสมุทรเข้าหาแผ่นดินบนพ้ืนทวีป 
เน่ืองจากลมมรสุมฤดูร้อนพัดผ่านความชุ่มช้ืนของพ้ืนนํ้ามา จึงนําฝนมาสู่แผ่นดินที่พัดผ่าน 
 2.2 ลมมรสุมฤดูหนาว เป็นลมที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการที่อุณหภูมิของอากาศบนพื้นทวีปลดตํ่าลงมากกว่า
อุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนผิวนํ้าทะเลและมหาสมุทร ส่งผลให้พ้ืนทวีปมีความกดอากาศสูงกว่าความกด
อากาศเหนือผิวนํ้าทะเลและมหาสมุทร ทําให้เกิดลมพัดจากใจกลางทวีปไปสู่ที่ที่มีความกดอากาศตํ่ากว่า คือ
บริเวณทะเลและมหาสมุทรซึ่งจะนําความหนาวเย็นและแห้งแล้งมาสู่ดินแดนต่าง ๆ ที่ลมพัดผ่าน 
3. ลมประจําเวลา 
 ลมประจําเวลา คือ ลมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างกัน ได้แก่ ลมทะเลและลมบก 
 3.1 ลมทะเล เป็นลมที่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน โดยพ้ืนดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพ้ืนนํ้า อากาศเหนือ
พ้ืนดินมีอุณหภูมิสูงกว่า จึงลอยตัวสูงขึ้น อากาศพ้ืนนํ้าที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า จึงเคลื่อนเข้ามาแทนที่ทําให้เกิดลม
พัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง เรียกว่า ลมทะเล  
 3.2 ลมบก เป็นลมที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยพ้ืนดินคายความร้อนได้เร็วกว่าพ้ืนนํ้า อากาศเหนือพ้ืน
นํ้าซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า จะลอยตัวสูงขึ้น ส่วนอากาศเหนือพ้ืนดินซึ่งมีอุณหภูมิตํ่ากว่า จึงเคลื่อนเข้ามาแทนที่ ทํา
ให้เกิดลมพัดจากบกไปสู่ทะเล เรียกว่า ลมบก ชาวประมงจะใช้ประโยชน์จากลมชนิดน้ีในการออกเรือสู่ทะเล 
 3.3 ลมหุบเขา ในเวลากลางวันยอดภูเขาได้รับแสงแดดมากกว่าในหุบเขา อุณหภูมิจึงสูงและอากาศมี
ความกดน้อยกว่า ดังน้ัน ในเวลากลางวันจึงมีลมพัดจากหุบเขา 
 3.4 ลมภูเขา ในเวลากลางคืนยอดภูเขาเย็นกว่าหุบเขา ดังน้ัน อากาศจึงมีความหนาแน่นมากกว่า
อากาศในหุบเขา ดังน้ัน ลมจึงพัดจาดภูเขาสู่หุบเขาในเวลากลางคืน 
4. ลมประจําถ่ิน ลมที่พัดอยู่ในบริเวณใดบริเวณหน่ึงโดยเฉพาะ ลมประจําถิ่นที่สําคัญมีลมร้อนและลมเย็น ลม
ประจําถิ่นในประเทศไทยประกอบด้วย 
 4.1 ลมว่าว เป็นลมเย็นที่พัดจากทางเหนือมาตามลุ่มนํ้าเจ้าพระยาระหว่างเดือนกันยายนถึง เดือน
พฤศจิกายน เป็นระยะจะเร่ิมลมมรสุมฤดูหนาว ลมน้ีชาวบ้านเรียกว่าลมข้าวเบา เพราะถึงฤดูเก็บเก่ียวข้าวเบา
ได้พอดี 
 4.2 ลมตะเภา หรือลมสําเภา เป็นลมที่พัดจากบริเวณอ่าวไทยขึ้นมาตามที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ซึ่งเป็นระยะเลาที่ลมมรสุมฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมฤดูร้อน 



 4.3 ลมอุลตรา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ในตอนต้นฤดูร้อน
ประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน 
 4.4 ลมตะโก้ เป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายฤดูฝน
ประมาณเดือนตุลาคม 
 4.5 ลมพัทยา เป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในตอนต้น ฤดูฝน
ประมาณเดือนพฤษภาคม ซึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ต้นฤดูกาลน่ันเอง 
 4.6 ลมสลาตัน เป็นลมในทะเลท่ีพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง
ปลายฤดูฝน (ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) หรือหมายถึงพายุใหญ่ 
5. ลมพายุ 
 ลมที่เกิดจากอากาศแปรปรวนหรือลมพายุ มี 2 ชนิด ได้แก่ พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
 5.1 พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นลมพายุที่พัดแรง  ฝนตกหนักและเกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าขึ้น บางครั้ง
อาจมีลูกเห็บ การก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองจะเริ่มจากเมฆคิวมูลัสก้อนเล็ก ๆ รวมกันและก่อตัวเป็นเมฆคิวมู
โลนิมบัส อากาศท่ีร้อนประกอบดับแดดจัดทําให้การระเหยของนํ้าและการลอยตัวของอากาศเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองเกิดเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสที่มีขนาดโตข้ึน การเคลื่อนที่ของอากาศแนวต้ังทําให้เมฆคิวมูโลนิมบัส ก่อตัว
สูงขึ้นจนถึงระดับจุดเยือกแข็ง ความช้ืน และละอองนํ้าบางส่วนตามบริเวณยอดกลายเป็นเกล็ดนํ้าแข็งหรือก้อน
นํ้าแข็ง ละอองนํ้าบางส่วนรวมตัวกันกลายเป็นน้ําฝน แล้วตกลงมาสวนกับอากาศในก้อนเมฆที่พัดขึ้น หยด
นํ้าฝนจึงแตกเป็นฝอยเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมไว้มาก ทําให้เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
อันเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง เมฆพายุแต่ละลูกวัดขนาดได้ประมาณ 2-8 กิโลเมตร 
 5.2 พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุที่เกิดขึ้นในเขตร้อน โดยมากมักเกิดในทะเลหรือมหาสมุทร เป็นลม
พายุหมุนเวียนเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศตํ่ากว่าบริเวณรอบๆมาก ถ้าพายุแรงมากๆจะมีตาพายุซึ่งมี
ลักษณะกลมหรือกลมรี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรขึ้นไป 

 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนหยิบจิ๊กซอว์ที่ครูเตรียมให้คนละ 1 ช้ิน 
 2. นักเรียนต่อภาพเข้ากับจิ๊กซอว์ของเพ่ือนคนอ่ืนให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ 1 ภาพ คือ 1 กลุ่ม ซึ่งจะมี
กลุ่มทั้งหมด 5 กลุ่ม 
 3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อเรื่องชนิดของลม ดังน้ี 
  - ลมประจําปี 



  - ลมประจําฤดู 
  - ลมประจําเวลา 
  - ลมประจําถิ่น  
  - ลมพายุ 
 4. นักเรียนออกแบบการนําเสนอเน้ือหาตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับ ให้มีความถูกต้องและน่าสนใจ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนนําเสนอเน้ือหาตามหัวข้อที่ได้รับ 
 2. นักเรียนกลุ่มอ่ืนที่ไม่ได้นําเสนอ จะต้องต้ังคําถามกลุ่มที่นําเสนอ กําหนดอย่างน้อยกลุ่มละ 1 
คาํถาม 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนทําแบบทดสอบเรื่องชนิดของลม 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและเพ่ิมเติมความรู้เรื่องชนิดของลม 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องชนิดของลม ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ชนิดของลม 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ            เรื่อง ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานญีา 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ลานีญาได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ปรากฏการณ์เอลนีโญ 
 2. ปรากฏการณ์ลานีญา 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) 
 เป็นคําในภาษาสเปนแปลว่า บุตรพระคริสต์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
หมุนเวียนของกระแสอากาศกับกระแสนํ้าในมหาสมุทร มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาส 
 เมื่อกระแสนํ้าอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกไหลเข้าแทนทีก่ระแสนํ้าเย็นบริเวณชายฝั่งเปรู ส่งผลกระทบทาง
ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ฝูงปลามีจํานวนลดลง ทําให้นกชายฝั่งขาดอาหาร ชาวประมงขาดรายได้ รวมทั้ง
เกิดฝนตกและดินถล่มอย่างรุนแรงในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ อย่างไรก็ตามเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างไม่มีคาบเวลาที่แน่นอน ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี ขณะที่เกิดขึ้นแต่ละคร้ังอาจกินเวลา 2-3 เดือนหรือนาน
กว่า เอลนีโญจึงมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “El Niño–Southern Oscillation” เรียกอย่างสั้นว่า "ENSO"  
หมายถึงความผันผวนซึ่งเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ 
 เมื่อเกิดเอลนีโญ กระแสลมสินค้าตะวันออกอ่อนกําลัง กระแสลมพ้ืนผิวจึงเปลี่ยนทิศทาง พัดจาก
ประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางทิศตะวันออก แล้วยกตัวขึ้นเหนือชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ 
ทําให้เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ กระแสลมพัดกระแสนํ้าอุ่นบนพ้ืนผิว
มหาสมุทรแปซิฟิกไปกองรวมกันบริเวณชายฝั่งประเทศเปรู ทําให้กระแสนํ้าเย็นใต้มหาสมุทรไม่สามารถลอยตัว
ขึ้นมาบริเวณชายฝั่งจึงขาดธาตุอาหารสําหรับปลาและนกทะเลทําให้ชาวประมงเปรูขาดรายได้  ขณะที่เอลนีโญ
ทําให้ฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้แต่ก็ทําให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ออสเตรเลียตอนเหนือ  ไฟใหม้ป่าอย่างรุนแรงในประเทศอินโดนีเซียในบางปีเป็นเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญ
น่ันเอง 

 
สภาวะเอลนีโญ 

2. ปรากฏการณ์ลานีญา  
          ลานีญา (La Niña) แปลว่า บุตรธิดา เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะตรงข้ามกับเอลนีโญ คือมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับสภาวะปกติแต่รุนแรงกว่า กล่าวคือ กระแสลมสินค้าตะวันออก (Trade wind) ที่พัดไปทางทิศ
ตะวันออกมีกําลังแรงทําให้ระดับนํ้าทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าสภาวะปกติ ลม
ค้ายกตัวเหนือประเทศอินโดนีเซียทําให้เกิดฝนตกอย่างหนัก  แต่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเปรูนํ้าเย็นใต้
มหาสมุทรยกตัวขึ้นแทนที่กระแสนํ้าอุ่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกตะวันออก ทําให้เกิดธาตุอาหาร
และฝูงปลาชุกชุม 



 
http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/elnino 

รูปท่ี 27 สภาวะลานีญา  
 

 อาจกล่าวอย่างง่ายว่า เอลนีโญทําให้เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และเกิดความแห้ง
แล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในทางกลับกันลานีญาทําให้เกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา
ใต้และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งเอลนีโญและลานีญาเกิดจากความผกผันของกระแสอากาศ
โลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัด 

 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนดูวิดีโอเก่ียวกับปรากฏการณ์เอลนีโญและลานญีาจาก https://www.youtube.com   
 2. นักเรียนตอบคําถาม ดังน้ี 
  - นักเรียนรู้อะไรเก่ียวกับปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาบ้างจากการดูวิดีโอน้ี 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
 4. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรม ดังน้ี 
  - ให้นักเรียนเขียนความแตกต่างของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาลงในกรัดาษที่ครูแจก
ให้ โดยจะมีเวลาให้ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการเรียน หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต ประมาณ 20 
นาที จากน้ันเขียนความแตกต่างโดยห้ามดูเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนค้นคว้าความรู้เรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาจกเอกสารประกอบการเรียน หนังสือ
เรียนและอินเทอร์เน็ต ให้เวลาค้นคว้า 20 นาที หลังจากน้ันจะต้องเก็บเอกสารทุกอย่างให้หมด 



 2. นักเรียนช่วยกันเขียนความแตกต่างของปรากฏกรณ์เอลนีโญและลานีญาลงในกระดาษที่ครูเตรียม
ให้ โดยห้ามดูเอกสาร 
 3. นักเรียนนําผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มาติดหน้าช้ันเรียน 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง โดยกลุ่มที่สามารถเขียนความแตกต่างได้มากที่สุด
จะได้คะแนนเพ่ิมทั้งกลุ่ม 
 2. ครูสรุปความรู้ เรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
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ข้อเสนอแนะ
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ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ                  เรื่อง การพยากรณ์อากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการพยากรณ์อากาศได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการในการพยากรณ์อากาศได้ 
 3. นักเรียนสามรถอธิบายความหมายของสัญลักษณ์สําคัญที่อยู่ในแผนที่อากาศได้ 
 4. นักเรียนสามารถบอกความสําคัญของการพยากรณ์อากาศกับชีวิตประจําวันได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. การพยากรณ์อากาศ 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. การพยากรณ์อากาศ 
 อุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงที่ศึกษาเก่ียวกับอากาศ การเปลี่ยนแปลงของอากาศ และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ  ตลอดจนการคาดคะเนลักษณะของอากาศล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า 
การพยากรณ์อากาศ 
 แผนที่อากาศ เป็นแผนที่แสดงองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ข้อมูลต่าง ๆ ใน
แผนที่อากาศได้รับมาจากเครือข่ายสถานีตรวจอากาศผิวพ้ืนทั้งหลาย รวบรวมแล้วเขียนขึ้นเป็นตัวเลข รหัส 
และสัญลักษณ์ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่อยู่ในแผนที่อากาศจะนําไปใช้ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้น 

 
แผนท่ีอากาศ 

 ตัวอย่างสัญลักษณ์ทางอุตุนิยมวิทยาบนแผนที่อากาศ ได้แก่  
 L ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศตํ่า เป็นบริเวณที่อากาศร้อนยกตัวทําให้เกิดเมฆ  
 H ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศสูง เป็นบริเวณที่อากาศเย็นแห้งแล้ว ฟ้าใส ไม่มีเมฆปกคลุม  
 เส้นไอโซบาร์ (Isobar) เป็นเส้นโค้งที่ลากเช่ือมต่อบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน มีตัวเลขแสดงค่า

ความกดอากาศซึ่งมีหน่วยเป็น เฮคโตปาสคาล (hPa) กํากับไว้  
 แนวปะทะอากาศ (Front) เสน้อาร์คหนาทึบสีแดงมีเคร่ืองหมายวงกลม คือ แนวปะทะอากาศร้อน 

เส้นอาร์คหนาทึบสีนํ้าเงินมีลิม่สามเหลี่ยม คือ แนวปะทะอากาศเย็น เมื่อแนวปะทะทั้งสองชนกันจะทํา
ให้เกิดฝนตก  

ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศภาคพ้ืน แสดงโดยสัญลักษณดั์งตัวอย่างในรูปที่ 29 ซึ่งอธิบายได้ ดังน้ี  
 วงกลม แสดงปริมาณเมฆปกคลุมเหนือสถานี สีขาว: ไม่มีเมฆ สีดํา: เมฆมาก 
 ลูกศร แสดงทศิทางลมที่พัดเข้าหาสถานี ขดีฉากที่ปลายลกูศรแสดงความเร็วลม ขีดย่ิงมาก ลมย่ิงแรง  
 ความกดอากาศที่ระดับนํ้าทะเล แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านบน เป็นตัวเลขสามหลัก หมายถึง ตัวเลข

ท้ายสองหลักและทศนิยมหน่ึงหลัก (107 หมายถึง 1010.7 hPa)  
 แนวโน้มของความกดอากาศเปรียบเทียบกับ 3 ช่ัวโมงที่แลว้ แสดงด้วยตัวเลขทางด้านขวามือมีหน่วย

เป็น hPa ค่า + หมายถึงความกดอากาศสูงขึ้น, ค่า - หมายถึงความกดอากาศตํ่าลง  
 อุณหภูมิจุดนํ้าค้าง แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านล่าง  



 ลักษณะอากาศ แสดงด้วยสญัลักษณ์อุตุนิยมวิทยาทางด้านขวามือ 
 อุณหภูมิอากาศ แสดงด้วยตัวเลขด้านซ้ายบน 

 
สัญลักษณ์แสดงข้อมูลท่ีสถานีตรวจอากาศผิวพ้ืน 

 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเก่ียวกับสภาพอากาศในแต่ละวัน เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการ
สอนเรื่องการพยากรณ์อากาศ โดยใช้คําถามดังน้ี 
  - นักเรียนคิดว่าเราสามารถรู้สภาพอากาศในอนาคตได้หรือไม่ 
 (แนวคําตอบ : ได้) 
  - เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในอนาคตสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร 
 (แนวคําตอบ : การพยากรณ์อากาศ) 
  - การพยากรณ์อากาศมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน)   
 2. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรมเรื่องการพยากรณ์อากาศ ดังน้ี 
  - ให้นักเรียนบันทึกการพยากรณ์อากาศท่ีได้ยินจากแหล่งข้อมูลทางวิทยุ โทรทัศน์ การอ่าน
หนังสือพิมพ์ หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
  - การบันทึกจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับวันที่ เดือน พ.ศ. แหล่งข้อมูลที่บันทึก และคํา
พยากรณ์อากาศ 
 
 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนอ่านข้อมูลเก่ียวกับการพยากรณ์อากาศท่ีนํามาจากแหล่งต่าง ๆ 
 2. นักเรียนบันทึกการพยากรณ์อากาศลงในแบบบันทึกที่อยู่ในใบงาน 
 3. นักเรียนตอบคําถามท้ายกิจกรรม ดังน้ี 
  - นักเรียนสามารถติดตมข่าวอากาศได้จากศูนย์บริการข่าวอากาศของหน่วยงานใด 
  - ข้อมูลการพยากรณ์อากาศประจําวันที่นักเรียนบันทึกบอกอะไรแก่นักเรียนบ้าง 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนและครูร่วมกับอภิปรายคําถามท้ายกิจกรรม 
 2. ครูสรุปความรู้ เรื่องการพยากรณ์อากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - การพยากรณ์อากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
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ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ            เรื่อง ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศได้ 
สาระสําคัญ 
 1. การพยากรณ์อากาศ 
 
 
 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 
 1.1 ด้านเกษตรกรรม ประโยชน์ของการทราบลักษณะอากาศจะเอ้ือประโยชน์ต่อเกษตรกรในการ
คัดเลือกพันธ์ุพืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับสภาวะของอากาศในแต่ละบริเวณ ตลอดจนการคัดเลือกพันธ์ุสัตว์ให้
เหมาะสมกับสภาพอากาศในท้องถิ่นน้ัน ๆ 
 1.2 ด้านวิศวกรรม ประโยชน์ของการทราบลักษณะอากาศจะส่งผลต่อการออกแบบและก่อสร้าง
อาคารให้สอดคล้องกับสภาพการไหลเวียนของอากาศในบริเวณท่ีทําการต่อสร้าง เพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน
และทําให้มีการระบายอากาศที่ดี 
 1.3 ด้านการขนส่ง ประโยชน์ของการทราบลักษณะของอากาศจะช่วยให้การกําหนดเส้นทางเดินเรือ
ปลอดภัยจากบริเวณที่เกิดพายุ ถ้าเป็นการเดินทางโดยเคร่ืองบินก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มักจะมี
อากาศแปรปนรวน และการกําหนดแนวที่ดินเพ่ือจะตัดถนนก็ควรจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มักจะปกคลุมด้วย
หมอกจัด 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เก่ียวกับการพยากรณ์อากาศ เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการ
สอนเรื่องประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 
  - นักเรียนคิดว่าการพยากรณ์อากาศมีประโยชน์กับกลุ่มคนที่ทําอาชีพใดมากที่สุด 
 (แนวคําตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงการทํากิจกรรมเรื่องประโยชน์การพยากรณ์อากาศ ดังน้ี 
  - ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศจากเอกสารประกอบการ
เรียน หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต 
  - นักเรียนทําสมุดภาพเร่ืองประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ โดยมีเง่ือนไขว่าในสมุดภาพแต่
ละหน้าต้องมีพยัญชนะและสระรวมกันไม่เกิน 50 ตัว และมีหน้ารวมทั้งหมดไม่เกิน 5 หน้า 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่องประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 
 2. นักเรียนลงมือทําสมุดภาพ 



 3. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนนําเสนอสมุดภาพของตนเอง 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของสมุดภาพของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 3. ครูสรุปความรู้ เรื่องประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลมฟ้าอากาศ      เรื่อง ภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
วิชา ว21102        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2562        เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรดได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรดได้ 
 
สาระสําคัญ 
 1. ภาวะโลกร้อน 
 2. รูโหว่โอโซน 
 3. ฝนกรด 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
1. ภาวะโลกรอ้น 
 อุณหภูมิของผิวโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.6 oC ประชากรโลกเสียชีวิตจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น สภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติ นํ้าทะเลมีระดับและมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
2. รูโหว่โอโซน 
 เกิดจากแก๊สโอโซนในบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกถูกทําลาย ทาํให้รังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านช้ันบรรยากาศ
เข้ามายังโลกในปริมาณมากเกินไป ส่งผลใหโ้ลกร้อนขึ้น 
3. การเกิดฝนกรด 
 เกิดจากนํ้าฝนละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทําให้นํ้าฝนมีสมบัติเป็นกรด 
4. วิธีป้องกัน 
  - ลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 
  - ลดปริมาณขยะ 
  - ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
  - ปลูกต้นไม่เพ่ิม 
  - ลดการใช้สาร CFCs 
  - ใช้วัตถุดิบธรรมชาติแทนการใช้พลาสติกและสารสังเคราะห์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
 สมรรถนะสําคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนําเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เก่ียวกับอากาศ เพ่ือเช่ือมโยงเข้าสู่การเรียนการสอนเร่ือง
ภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
  - นักเรียนคิดว่าอุณหภูมิของโลกในอดีตกับในปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 (แนวคําตอบ :ต่างกัน โดยอุณหภูมิของโลกในปัจจุบันสูงกว่าในอดีต) 
  - นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอุณหภูมิของโลกในปัจจุบันจงึสูงขึ้นกว่าในอดีต 
 (แนวคําตอบ : เพราะภาวะโลกร้อน) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน 
 3. ครูช้ีแจงการทําทดลองเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก ดังน้ี 



  - ใช้กระดาษแข็งทําเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 4 cm x 4 cm x 2 cm เจาะรูตรงกลางเพ่ือใส
เทอร์มอมิเตอร์ ใช้กระดาษกาว 2 หน้าติดด้านล่างของกล่องกระดาษ 
  - วางเทอร์มิเตอร์พร้อมกล่องกระดาษลงในขวดแก้ว ให้กระดาษกาวติดกับก้นขวด เพ่ือไม่ให้
เทอร์มอมิเตอร์สัมผัสกับก้นขวดโดยตรง ปิดฝาขวดด้วยถุงพลาสติกใส และรัดด้วยหนังยาง 
  - บันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 2 อัน เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที จากน้ันนํา
เทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 2 อัน เข้ามาวางไว้ในที่ร่มที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง 
  - บันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 2 อัน หลังจากเวลาผ่านไปได้ 30 นาที 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนรับอุปกรณ์การทดลองจากครู ได้แก่ 
  - กระดาษแข็ง 
  - เทอร์มอมิเตอร์ 
  - กระดาษกาว 2 หน้า 
  - ขวดแก้ว 
  - ถุงพลาสติก 
  - หนังยาง 
 2. นักเรียนลงมือทดลองตามข้ันตอนที่กําหนด 
 3. นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 4. นักเรียนทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 
กิจกรรมรวบยอด  
 1. นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
 2. นักเรียนสรุปความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด เป็นแผนผังความรู้โดยระบุสาเหตุ
การเกิด ผลที่เกิด และวิธีป้องกัน 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและเปรียบเทียบผลการทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 4. ครูสรุปความรู้ เรื่องประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ ประกอบสื่อ power point 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องลมฟ้าอากาศ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ัน ม.1 เล่ม 2 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด 
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ว21102 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสาํคญั 
        - ภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
        มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ว 3.2 ม.1/2-7 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้ 
        - มุ่งมั่นในการทํางาน 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน
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ลงช่ือ. ...................................................... ผู้สอน 
        ( นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


