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         กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                            ช่วงชั>นที0 3 ชั>นมัธยมศึกษาปีที0 1 
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         เรื0อง  การถ่ายโอนพลงังานความร้อนความร้อน         

 

สาระสําคัญ  

 การนาํความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน  

มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

สาระที0 5   พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปลีGยนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและสิGงแวดลอ้ม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  

สืGอสารสิGงทีGเรียนรู้แล นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระที0 8   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1  ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีGเกิดขึOนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีGแน่นอน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืGองมือทีGมีอยู่ในช่วงเวลานัOน ๆ  เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม

และสิGงแวดลอ้มมีความเกีGยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวชี>วัด  

ว 5.1 ม.1/2  สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  

ว 8.1 ม.1/1 ตัOงคาํถามทีGกาํหนดประเด็นหรือ ตวัแปรทีGสําคญัในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เรืGองทีG

สนใจไดอ้ย่างครอบคลุมและเชืGอถือได ้

ว 8.1 ม.1/2 สร้างสมมติฐานทีGสามารถตรวจสอบ ไดแ้ละวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

ว 8.1 ม.1/3  เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบ ทัOงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีGไดผ้ลเทีGยงตรงและ

ปลอดภยั โดยใชว้สัดุและเครืGองมือทีGเหมาะสม 

ว 8.1 ม.1/4  รวบรวมขอ้มูลจดักระทาํขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว 8.1 ม.1/5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบัขอ้สรุป ทัOงทีGสนบัสนุนหรือขดัแยง้

กบัสมมติฐานและความผิดปกตขิองขอ้มูลจากการสํารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ม.1/6  สร้างแบบจาํลอง หรือรูปแบบ  ทีGอธิบายผลหรือแสดงผลของ  การสํารวจตรวจสอบ 

สร้างคาํถามทีGนาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบ ในเรืGองทีGเกีGยวขอ้งและนาํความรู้ทีGไดไ้ปใชใ้นสถานการณใ์หม่

หรืออธิบายเกีGยวกบัแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิOนงานให้ผูอื้Gนเขา้ใจ 



ว 8.1 ม.1/7  บนัทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจ ตรวจสอบ คน้ควา้เพิGมเติมจากแหล่งความรูต้่าง ๆ  ให้

ไดข้อ้มูลทีGเชืGอถือได ้และยอมรับการเปลีGยนแปลงความรู้ทีGคน้พบ  เมืGอมีขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิGมขึOน

หรือโตแ้ยง้จากเดิม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 

1.  อธิบายการนาํความร้อนได ้

2.  อธิบายการพาความร้อนได ้

3.  อธิบายการแผ่รังสีความร้อนได ้

4.  บอกประโยชนข์องการถ่ายโอนพลงังานความร้อนได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ 

6.  สังเกตการถ่ายโอนความร้อน 

ด้านคุณลกัษณะ 

 มีความสนใจใฝ่รู ้ กลา้แสดงออก มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั  

สาระการเรียนรู้/เนื>อหาสาระ 

 การถ่ายโอนพลงังานความร้อน มี 3 วิธี 

1.การนําความร้อน คือ การถ่ายโอนความร้อนผ่านตวักลางทีGเป็นของแข็งจากตาํแหน่งทีGมีอุณหภมิูสูงไปสู่

ตาํแหน่งทีGมีอุณหภูมิตํGากว่าโดยวัตถตัุวกลางไม่ไดเ้คลืGอนทีG   

วตัถุใดทีGยอมให้ความร้อนถ่ายโอนผ่านไดด้ีเรียกว่า ตัวนําความร้อน  

วตัถุทีGความร้อนไม่สามารถถ่ายโอนผ่านไปไดห้รือความรอ้นผ่านไดไ้ม่ดี เรียกว่า ฉนวนความร้อน  

2.  การพาความร้อน คือการถ่ายโอนความร้อนผ่านตวักลางทีGเป็นของเหลวหรือแก๊สโดยทีGของเหลวหรือ

แก๊สส่วนทีGไดร้ับความร้อนจะเคลืGอนทีGพาความร้อนไปดว้ย 

3.  การแผ่รังส◌ ีคือการถ่ายโอนความร้อนโดยไม่ตอ้งผ่านตวักลางใดๆ เช่น ความร้อนทีGเกดิจากดวงอาทิตย์

ถือเป็นความร้อนทีGเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน ( 100 นาท)ี 

ขั>นที0 1 ขั>นสร้างความสนใจ (10 นาท)ี 

 1.1  ครูให้นกัเรียนดูภาพการเดนิ แสดงเดินลุยไฟ จาก Power point จากนัOนครูตัOงคาํถาม 

  -  จากภาพนกัเรียนอะไรบา้ง(คน ไฟ )  ครูอธิบายต่อว่า การทีGนกัเรียนยืนไกลไฟนกัเรียนจะ

รู้อย่างไร(ร้อน) เพราะเหตุใดชายในรูปจึงสามารถเดินผ่านกองไฟได ้(ให้นกัเรียนแสดงความคดิเห็นอย่าง

อิสระ) 

 1.2  นกัเรียนดูจากภาพทีG 2 จาก power point  ครูตัOงคาํถาม 



  -  ความร้อนอยู่ทีGใด (ในนํOาร้อน) เมืGอเรานาํชอ้นมาจุ่มลงในนํOาร้อน ทีGมือเราจะรู้สึกอย่างไร

(ร้อน) 

  -  หากความร้อนไม่ไดอ้ยู่ทีGชอ้นเพราะเหตุใดนกัเรียนจึงรู้สึกร้อน (ความร้อนเกิดการ

เคลืGอนทีGโดยชอ้นเป็นตวักลาง)  

 จากการทีGเราเขา้ใกลไ้ฟแลว้รู้สึกร้อน ชอ้นไปจุ่มในนํOาร้อนก็รู้สึกร้อนแสดงว่าความร้อนเกดิการถ่าย

โอน นัGนคือเรืGองทีGเราจะไดศึ้กษากนัในวนันีOนัGน คือ การถ่ายโอนพลงังานความร้อน 

ขั>นที0 2 ขั>นสํารวจและค้นหา (40 นาที) 

    2.1  ครูมีภาพการนาํความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน และขอ้ความ 

                           2.3  นกัเรียนจบัคูภ่าพทีGมีความสัมพนัธ์กบัขอ้ความ (เขียนคาํตอบลงในสมุด)  

ขั>นที0 3 ขั>นอธบิายและลงข้อสรุป (15 นาที) 

    3.1  ครูอธิบายการนาํความร้อนว่า เกดิการถ่ายโอนความรอ้นผ่านตวักลางทีGเป็นของแข็ง

จากตาํแหน่งทีGมีอุณหภูมิสูงไปสู่ตาํแหน่งทีGมีอุณหภูมิตํGากวา่โดยวัตถุตัวกลางไม่ไดเ้คลืGอนทีG   

-  นกัเรียนลองยกตวัอย่างเหตุการณ์การนาํความร้อน (การนาํเอาชอ้นจุ่มในนํOาร้อน เอา

เหล็กแตะทีGไฟ เป็นตน้) 

 3.2  ครูอธิบายการพาความร้อนว่า การถ่ายโอนความร้อนผ่านตวักลางทีGเป็นของเหลวหรือ

แก๊สโดยทีGของเหลวหรือแก๊สส่วนทีGไดร้ับความร้อนจะเคลืGอนทีGพาความร้อนไปดว้ย  

 -  นกัเรียนลองยกตวัอย่างการพาความร้อน (การนัGงผิงไฟในหนา้หนาว) 

 3.3  ครูอธิบายการแผ่รังสีความร้อนว่า การถ่ายโอนความรอ้นโดยไม่ตอ้งผ่านตวักลางใดๆ  

-  นกัเรียนลองยกตวัอย่างการแผ่รังสีความร้อน ( ความร้อนทีGเกิดจากดวงอาทิตยถื์อเป็น

ความร้อนทีGเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี) 

3.4  ครูยกตวัอย่างวสัดุ 2 ชนิด คือ เหล็กและไม ้ให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติว่า คนแรก

ถือ เหล็ก คนทีG 2 ถือ ไม ้เมืGอนาํไปองัไฟ หรือจุ่มลงในนํOาร้อน  

-  นกัเรียนคนใดจะรู้สึกร้อน เพราะเหตุใด (นกัเรียนทีGถือเหล็ก เพราะเหล็กนาํความร้อน 

ไดด้ ี) แสดงว่าเหล็กเป็นวสัดุทีGยอมให้ความร้อนผ่าน เรียกว่า ตวันาํความร้อน ส่วนคนทีGถือไมไ้ม่รู้สึกร้อน 

แสดงว่าไม่เป็นวสัดุทีGไม่ยอมให้ความร้อนผ่านหรือผ่านไดช้า้ เรียกว่า ฉนวนความร้อน  

3.5  จากความรู้เรืGองการถ่ายโอนความร้อนสามารถนาํมาอธิบายการเดินลุยไฟไดว้่า การ

เดินลุยกองไฟ  จะเป็นไปไดก้็ต่อเมืGอ มีการนาํความร้อนทีGเลว     และผูเ้ดินลุยไฟตอ้งเดินผ่านไป

อย่างเร็วทีGสุด   เพืGอให้การส่งถ่ายความร้อนไปทีGเทา้เกดิขึOนไดน้อ้ยสุด  ถ่านหรือไมป้ระกอบดว้ย

สารคาร์บอน และนํOา      เมืGอถูกเผาไฟ  จะเกดิควนัและเปลวไฟขึOน  นํOาภายในจะระเหยออกไป

หมด   ภายนอกจะเปลีGยนเป็นขีO เถา้ ซึGงก็คือคาร์บอนลว้นๆถา้คุณหยิบผงคาร์บอนเหล่านีOขึOนมาบีบ



ด ู มนัจะเป็นผง และมีนํOาหนกัเบา  เพราะนํOาไดร้ะเหยออกไปหมดแลว้   เมืGอนาํไปวิเคราะห์อย่าง

ละเอียด  จะมีพวกธาตโุปรแตสเซียม และ  แคลเซียมอยู่ดว้ย ขีO เถา้เหล่านีO เป็นฉนวนกนัความร้อนทีGดี

มาก  หมายความว่า ความร้อนจะตอ้งใชเ้วลาในการเคลืGอนทีGผ่านขีO เถา้นีOโดยใชเ้วลานานขึOน  เมืGอคน

ลุยไฟเหยียบบนขีO เถา้ในทนัทีทนัใดจึงยงัไม่ร้อน  แต่ถา้เปลีGยนกองขีO เถา้นีO เป็นแผ่นเหล็กทีGร้อน

แดง  รับรองว่าเทา้จะไหมท้นัที ถ่านทีGกาํลงัร้อนแดง ถา้ถูกคลุมดว้ยขีO เถา้  สามารถป้องกนัความร้อน

ไม่ให้มาถึงเทา้ได ้ แต่ถา้ยืนนาน ก็แน่นอนว่า เทา้ไหมอี้กเหมือนกนั 

ขั>นที0 4  ขั>นขยายความรู้ (30 นาท)ี 

4.1  ครูตัOงคาํถาม จากความรู้เรืGองการถ่ายโอนความร้อนนกัเรียนสามรถนาํความรู้ไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างไร (การป้องกนัตวัเองจากความร้อน เช่น การใชว้สัดุทีGเป็นฉนวนความร้อน เช่น 

เหล็ก พลาสติก ผา้  การใชผ้า้หยิบจบัหมอ้ทีGร้อน การใชว้สัดุกนัความร้อนเพืGอป้องกนัการแผ่รังสีความร้อน

จากดวงอาทิตย)์ 

4.2 ครูบรรยายการใชว้สัดกุนัความร้อนภายในบา้นซึGงเกดิจากการนาํความรู้เรืGองการถ่ายโอนความ

ร้อนมาใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่  

-  แผ่นเงาสะทอ้นความร้อน เป็นแผ่นบางๆมนัวาว เช่น พวกอลูมินัGมฟลอยส์ ทาํหนา้ทีGหลกัคือ การ

สะทอ้นรังสีความร้อนไม่ให้เขา้มาในบา้นเรา มกัจะติด ไวที้Gหลงัคาเป็นส่วนมาก 

      - แผ่นยิปซัGมบอร์ด เป็นแผ่นบางๆใชก้ัOนผนงัหรือทาํฝ้าเพดาน บางแผ่นก็ตดิ แผ่นสะทอ้นความร้อน

เขา้ไปดว้ย แผ่นยิปซัGมบอร์ดนีOจะป้องกนัการนาํ ความร้อนได ้ 

     - ใยแกว้ มีลกัษณะเป็นแผ่นฟูโปร่งดว้ยเส้นใย สีเหลืองหรือสีขาว บางอย่าง จะมีแผ่นเงาสะทอ้นรังสี

ความร้อนหุ้มอยู่ดว้ย ความหนาโดยประมาณ ๒ - ๔ นิOวฟุต นํOาหนกัเบา ป้องกนัความร้อนไดด้ีมาก ใชต้ิดตัOง

ทัOงทีGฝ้า เพดานและผนงั การติดตัOงไม่ยาก 

     - อิฐทีGกนัความร้อน เป็นอิฐสมยัใหม่ทีGตอนนีO เราผลิตไดแ้ลว้ในประเทศของ เรา เช่น พวกคอนกรีต

มวลเบา ซึGงมีรูพรุน อยู่ใน กอ้นคอนกรีตนัOน และ รูพรุนนัOนเอง ทาํหนา้ทีGเป็นฉนวนกนัความร้อน ใชก้่อเป็น

ผนงัเหมือนอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล๊อคทัGวไป (แต่การก่ออาจจะตอ้งมี ความระมดัระวงั มากกว่า ก่ออิฐ

มอญ เพราะหากก่อฉาบผิดกรรมวิธีทีGเขากาํหนดไว ้อาจจะตอ้งเจอ ปัญหาเรืGอง การแตกร้าว ของปูนฉาบได)้ 

 ขั>นที0 5 ขั>นประเมิน ( 5 นาที) 

-  ครูให้นกัเรียนจบัครูภาพและขอ้ความทีGมีความสัมพนัธ์กนัอีกครัO งจากนัOนครูเฉลย 

-  ครูให้นกัเรียนตอบคาํถามจากภาพวสัดุทีGครูให้นกัเรียนดู ว่าเป็นตวันาํความร้อนหรือฉนวนความ

ร้อน(ตวันาํความร้อน ไดแ้ก่ เหล็ก ชอ้นโลหะ ลวด  ฉนวน ไดแ้ก่ ผา้ ไมบ้รรทดัพลาสติก ไม ้ ) 



-  ครูให้นกัเรียนดภูาพการนาํความร้อน การพาความร้อนแลว้บอกว่า จดุใดเป็น การนาํความร้อน 

การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

สื0อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร์ อจท 

2.  ใบความรู้เรืGอง พลงังานความร้อน 

3.  Internet  

        

การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล เครื0องมือ 

1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

2.  การถามตอบ 

 

 

1. นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรู้

ผ่านเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 70 

2.  ครูถาม – ตอบ 

 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู ้

2.  สมุดบนัทึกคะแนนการตอบ

คาํถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

วิชาวิทยาศาสตร์ 1   รหัสวิชา  ว 21101                     ชั>นมัธยมศึกษาปีที0 1 

เรื0อง  การถ่ายโอนความร้อน                ภาคเรียนที0 2   ปีการศึกษา 2561 

 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ปัญหาและอปุสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื0อ……………………………………ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

วิชา วิทยาศาสตร์ 1   รหัสวิชา  ว 21101    ชั>นมัธยมศึกษาปีที0  

 

ลํา 

ดับ 

ที0 

 

                             พฤติกรรม 

คว
าม
สน
ใจ
ใฝ่
รู้ 

กา
รแ
สด
งค
วา
มคิ
ดเ
ห
็น

 

ตั>ง
ใจ
เรี
ยน
แล
ะร่
วม

 

กิจ
กร
รม

 

คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 

คว
าม
เป็
น
ระ
เบ
ียบ

 

รว
มค
ะแ
น
น

 

       ชื0อ - สกลุ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลํา 

ดับ 

ที0 

 

                                    พฤติกรรม 

คว
าม
สน
ใจ
ใฝ่
รู้ 

กา
รแ
สด
งค
วา
มคิ
ดเ
ห
็น

 

ตั>ง
ใจ
เรี
ยน
แล
ะร่
วม

 

กิจ
กร
รม

 

คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 

คว
าม
เป็
น
ระ
เบ
ียบ

 

รว
มค
ะแ
น
น

 

ชื0อ – สกลุ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
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31                  


