
แผนการจัดการเรียนรู้ที0 4 
 

         กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                        ช่วงชั>นที0 3 ชั>นมัธยมศึกษาปีที0 1 

        รายวิชา  วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา  ว 21101                             จํานวน     1   คาบเรียน 

         เรื0อง  การขยายตวัของวตัถุและผลของพลงังาน   ความร้อนต่อการเปลี@ยนแปลงของวตัถุ             

 

สาระสําคัญ  

 เมื@อวตัถุไดร้ับพลงังานความร้อนจะขยายตวัออกได ้ และเมื@อวตัถุคายความร้อนจะหดตวัได ้ วตัถุต่างชนิด

กนัจะขยายตวัไดไ้ม่เท่ากนั   

มาตรฐานการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง  

สาระที0 5   พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปลี@ยนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

สารและพลงังาน  ผลของการใช้พลงังานต่อชีวิตและสิ@งแวดลอ้ม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  สื@อสารสิ@งที@

เรียนรู้แล นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระที0 8   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1  ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที@เกิดขึPนส่วนใหญ่มีรูปแบบที@แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้

ภายใตข้อ้มูลและเครื@องมือที@มีอยู่ในช่วงเวลานัPน ๆ  เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคมและสิ@งแวดลอ้มมีความ

เกี@ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวชี>วัด  

ว 5.1 ม.1/4  อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตวัของสาร และนาํความรูไ้ปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั   

ว 8.1 ม.1/1 ตัPงคาํถามที@กาํหนดประเด็นหรือ ตวัแปรที@สําคญัในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เรื@องที@สนใจได้

อย่างครอบคลุมและเชื@อถือได ้

ว 8.1 ม.1/2 สร้างสมมติฐานที@สามารถตรวจสอบ ไดแ้ละวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

ว 8.1 ม.1/3  เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบ ทัPงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที@ไดผ้ลเที@ยงตรงและปลอดภยั โดยใช้

วสัดุและเครื@องมือที@เหมาะสม 

ว 8.1 ม.1/4  รวบรวมขอ้มูลจดักระทาํขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว 8.1 ม.1/5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบัขอ้สรุป ทัPงที@สนบัสนุนหรือขดัแยง้กบั

สมมติฐานและความผิดปกติของขอ้มูลจากการสํารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ม.1/6  สร้างแบบจาํลอง หรือรูปแบบ  ที@อธิบายผลหรือแสดงผลของ  การสํารวจตรวจสอบ 



สร้างคาํถามที@นาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบ ในเรื@องที@เกี@ยวขอ้งและนาํความรู้ที@ไดไ้ปใชใ้นสถานการณใ์หม่หรืออธิบาย

เกี@ยวกบัแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิPนงานให้ผูอื้@นเขา้ใจ 

ว 8.1 ม.1/7  บนัทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจ ตรวจสอบ คน้ควา้เพิ@มเติมจากแหล่งความรูต้่าง ๆ  ให้ไดข้อ้มูล

ที@เชื@อถือได ้และยอมรับการเปลี@ยนแปลงความรู้ที@คน้พบ  เมื@อมีขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ@มขึPนหรือโตแ้ยง้จาก

เดิม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 

1.  อธิบายการขยายตวัของวตัถุได ้

2. บอกการใชป้ระโยชน์จากการขยายตวัของวตัถุได ้

3.  อธิบายผลของความร้อนที@มีต่อการเปลี@ยนแปลงของสารได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ 

6.  สื@อสารและมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและเพื@อนร่วมชัPนเรียนได ้

ด้านคุณลกัษณะ 

 มีความสนใจใฝ่รู ้ กลา้แสดงออก มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั  

สาระการเรียนรู้/เนื>อหาสาระ 

1.  การขยายของวตัถุ    

2.  การนาํหลกัการขยายตวัของวตัถุมาใชป้ระโยชน ์

3.  การเปลี@ยนแปลงของสาร 

กิจกรรมการเรียนการสอน ( 50 นาท)ี 

1.  ขั>นสร้างความสนใจ (Engage) ( 5 นาท)ี 

1.1  ครูตัPงคาํถามเพื@อสร้างความสนใจ “การสร้างรางรถไฟนัPน นกัเรียนสังเกตหรือไม่ว่ารางรถไฟจะไม่ติดกนั เพราะ

เหตุใด ( สร้างรางรถไฟมกัเวน้ระยะห่างระหว่างรอยต่อของรางรถไฟเล็กนอ้ย เพื@อป้องกนัการขยายตวัของเหล็กเมื@อ

อากาศร้อนจดั อาจจะมีผลทาํให้รถไฟตกรางได ้

 1.2  ครูสรุปว่า การที@รางรถไฟจะเกิดการขยายตวัไดเ้ป็นผลของความร้อนที@มีต่อวตัถุ เราจะไดศึ้กษาในคาบ

เรียนนีP 

2.  การสํารวจและค้นหา (Explore) (15 นาท)ี 

 2.1  ครูบรรยาย การขยายตวัของวตัถุเกิดขึPนเนื@องจากเมื@อวตัถุไดร้ับความร้อน กจ็ะเกดิการสั@นสะเทือนและ

ทาํให้มีพลงังานจลน์มากขึPนวตัถุมีการเคลื@อนที@ห่างกนัมากขึPน จึงทาํให้เกิดการขยายตวัของวตัถุ 

 2.2  นกัเรียนคิดว่าเรานาํความรู้เรื@องการขยายตวัของวตัถุมาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัอย่างไรบา้ง ( ตวั

ควบคุมอุณหภูมิของเตารีด การบรรจนุํPาในขวดจะไม่บรรจเุต็มขวด ตอ้งเวน้ที@ว่างไวใ้ห้ของเหลวสําหรับการขยายตวั 

การออกแบบบา้นให้ระบายความร้อนไดด้ี การสร้างบอลลูน) 

3.  การอธบิาย (Explain) (15 นาที) 



 3.1 ครูตัPงคาํถามว่า ความร้อนมีผลต่อการเปลี@ยนแปลงวตัถุอย่างไร ( มีผลต่อการเปลี@ยนสถานะของ

สาร จากของแข็ง เป็นของเหลวและเป็นแก๊ส) 

 3.2  ครูอธิบายโดยใช ้แผนภูมิในใบความรู้ เรื@อง พลงังานความร้อน หนา้ 10  

 3.3  นกัเรียนเขียนแผนภูมิลงในสมุด 

4.  การขยายความรู้ (Elaborate) (10 นาที) 

 4.1  วตัถุจะมีการดูดและคายความร้อน เพราะฉะนัPนอุณหภูมิของวตัถุจึงเพิ@งขึPนและลดลง ปริมาณ

ความร้อนที@พอดีที@ทาํให้สารมวล 1 หน่วย มีอุณหภูมิเพิ@มขึPนหรือลดลงจากเดิม 1 องศา เรียกว่า ความจคุวามร้อน

จาํเพาะ (c)  

 4.2  กรณีที@การเปลี@ยนแปลงสถานะของสารโดยที@อุณหภูมิไม่เปลี@ยนแปลง จะเรียกว่า ความร้อนแฝง

จาํเพาะ (L) คือ พลงังานที@ทาํให้วตัถุมีมวล 1 หน่วย เปลี@ยนสถานะจนหมดโดยอุณหภูมิไม่เปลี@ยน 

5.  การประเมินผล (Evaluation) (5 นาท)ี 

 5.1  การตอบคาํถามของนกัเรียน 

 

สื0อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้ เรื@องพลงังานความร้อน 

 2.  หนงัสือวิทยาศาสตร์ ม.1 อจท 

การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล เครื0องมือ 

1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

2.  อธิบายสมดุลความร้อนและผล

ของความร้อนต่อการขยายตวัของ

สาร และนาํความรู้ไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั   

 

1. นกัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรู้

ผ่านเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 70 

2.  นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู ้

2.  แบบฝึดหัด เรื@อง การขยายตวั

ของวตัถุและผลของพลงังาน 

ความร้อนต่อการเปลี@ยนแปลงของ

วตัถุ      

                             

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

วิชาวิทยาศาสตร์ 1   รหัสวิชา  ว 21101                     ชั>นมัธยมศึกษาปีที0 1 

เรื0อง   การขยายตวัของวตัถุและผลของพลงังาน 

ความร้อนต่อการเปลี@ยนแปลงของวตัถุ                                             ภาคเรียนที0 2   ปีการศึกษา 2561 

 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

2.  ปัญหาและอปุสรรค 

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

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

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

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ลงชื0อ……………………………………ผู้สอน 

 

 

ลํา 

ดับ 

ที0 
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แบบฝึกหดั 

เรื0อง  การขยายตวัของวตัถุและผลของพลงังาน ความร้อนต่อการเปลี@ยนแปลงของวตัถุ 

 

1.   การขยายตัวและหดตัวของวัตถเุกิดขึ>นเมื0อใด   เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..  

2.  การขยายตัวของวัตถุสามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 

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

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

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

3.  เพราะเหตุการณ์บรรจุนํ>าในภาชนะจึงไม่บรรจุเต็มขวด 

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

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

4.  จงอธบิายการขยายตัวของแก๊ส พร้อมยกตัวอย่างการนาํมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

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

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

5.  ของแข็ง กลายเป็นของเหลวเมื0อได้รับพลังงานความร้อน เรียกว่า ………………………………………………… 

 

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