
     แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวชิา  ว ๓๐๑๐๕       ช่ือรายวชิา     วทิยาศาสตร์พื้นฐาน (โลกของคล่ืน)  ช้ัน  มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์                       ภาคเรียนที ่  ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๑  คล่ืนกล 
แผนการเรียนรู้ที ่ ๑    เร่ือง พลงังาน                        เวลา     ๒   ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว  ๕. ๑   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวติ การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้มมีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
ตัวช้ีวดั 
 ๑. ทดลองและอธิบายสมบติั ของคล่ืนกล และอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราเร็ว ความถ่ีและความยาวคล่ืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 -  
 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พลงังาน (energy)  คือ ความสามารถในการทาํงานไดข้องวตัถุหรือสสารต่าง ๆ เราใชพ้ลงังานในการทาํกิจกรรม
หรือทาํงานต่างๆ เช่น เดิน หายใจ การเจริญเติบโต เพาะปลูก เป็นตน้ พลงังานใหแ้สงสวา่งกบับา้นเรือนหรือท่ีอยูอ่าศยั
ของเรา พลงังานใหก้าํลงัแก่ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต ์รถไฟ จรวด เคร่ืองบิน เป็นตน้ 
   หน่วยของพลงังาน   พลงังานมีหน่วยเป็นจูล (J)  
 ประเภทของพลงังาน  พลงังานแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ตามลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงไดแ้ก่ 
            ๑.  พลงังานเคมี (Chemical Energy) 
            ๒.  พลงังานความร้อน (Thermal Energy) 
            ๓.  พลงังานกล (Mechanical Energy) 
            ๔.  พลงังานจากการแผรั่งสี (Radiant Energy) 
            ๕.  พลงังานไฟฟ้า (Electrical Energy) 
            ๖.  พลงังานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy) 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 พลงังาน (energy)  คือ ความสามารถในการทาํงานไดข้องวตัถุหรือสสารต่าง ๆ เราใชพ้ลงังานในการทาํกิจกรรม
หรือทาํงานต่างๆ เช่น เดิน หายใจ การเจริญเติบโต เพาะปลูก เป็นตน้ พลงังานใหแ้สงสวา่งกบับา้นเรือนหรือท่ีอยูอ่าศยั
ของเรา พลงังานใหก้าํลงัแก่ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต ์รถไฟ จรวด เคร่ืองบิน เป็นตน้ พลงังานทาํใหบ้า้นท่ีอยูอ่าศยั 
อาคารสาํนกังานต่างๆ ของเราเยน็สบาย ทาํใหเ้กิดรูปภาพในโทรทศัน์มากมาย นอกจากน้ียงัใหก้าํลงัแก่เคร่ืองจกัรใน
โรงงานอุตสาหกรรมไดด้ว้ย ดงันั้นถา้ปราศจากพลงังานจะไม่มีส่ิงใดทาํงานได ้สัตวแ์ละพืชก็จะตาย เคร่ืองจกัรและส่ิง
ต่างๆ ก็จะไม่สามารถทาํงานได ้ในสภาพความเป็นจริงหากโลกของเราปราศจากพลงังานก็จะไม่มีส่ิงมีชีวติ เพราะทุกๆ 
ชีวติตอ้งการพลงังานพลงังานท่ีนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัมีหลายรูปแบบ เช่น  พลงังานกล  พลงังานความร้อน พลงังาน
ไฟฟ้า  พลงังานแสง  พลงังานเคมี พลงังานนิวเคลียร์  เป็นตน้ 
   หน่วยของพลงังาน   พลงังานมีหน่วยเป็นจูล (J)  
 ประเภทของพลงังาน  พลงังานแบ่งออกเป็น  ๖ ประเภท ตามลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงไดแ้ก่ 
            ๑.  พลงังานเคมี (Chemical Energy) 
            ๒.  พลงังานความร้อน (Thermal Energy) 
            ๓.  พลงังานกล (Mechanical Energy) 
            ๔.  พลงังานจากการแผรั่งสี (Radiant Energy) 
            ๕.  พลงังานไฟฟ้า (Electrical Energy) 
            ๖.  พลงังานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy) 
 ๑. พลงังานเคมี 
            พลงังานเคมีเป็นพลงังานท่ีสะสมอยูใ่นสารต่างๆ โดยอยูใ่นพนัธะระหวา่งอะตอมในโมเลกุล เม่ือพนัธะแตกสลาย 
พลงังานสะสมจะถูกปล่อยออกมาในรูปของความร้อนและแสงสวา่ง ตวัอยา่งเช่น พลงังานเคมีท่ีอยูใ่นอาหาร พลงังานท่ี
ถูกเก็บไวใ้นแบตเตอร่ี, พลงังานในกองฟืน, พลงังานในถงันํ้ามนั เม่ือไมลุ้กไหมแ้ลว้จะใหค้าร์บอนไดออกไซดแ์ละไอนํ้า 
รวมถึงผลิตของเสียอ่ืนๆ เช่น ข้ีเถา้ เน่ืองจากเช้ือเพลิงท่ีใชแ้ต่ละชนิด มีโครงสร้างทางเคมีท่ีต่างกนั เม่ือใชใ้นปริมาณ
เช้ือเพลิงท่ีเท่ากนั จึงใหค้วามร้อนไม่เท่ากนั ซ่ึงก๊าซธรรมชาตินั้นใหค้วามร้อนมากกวา่นํ้ ามนั และนํ้ามนันั้นก็ใหค้วาม
ร้อนมากกวา่ถ่านหิน  ถา้นาํมาใชจ้ะปล่อยพลงังานเคมีออกมาใชท้าํประโยชน์ในดา้นต่างๆ พลงังานเคมีน้ีอาจเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ "พลงังานสะสม" 
๒. พลงังานความร้อน 
            แหล่งกาํเนิดพลงังานความร้อน มนุษยเ์ราไดพ้ลงังานความร้อนมาจากหลายแห่งดว้ยกนั เช่น จากดวงอาทิตย,์ 
พลงังานในของเหลวร้อนใตพ้ื้นพิภพ , การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง, พลงังานไฟฟ้า, พลงังานนิวเคลียร์, พลงังานนํ้าในหมอ้
ตม้นํ้า, พลงังานเปลวไฟ ผลของความร้อนทาํใหส้ารเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงข้ึน หรือมีการเปล่ียนสถานะไป 



และนอกจากน้ีแลว้ พลงังานความร้อน ยงัสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีไดอี้กดว้ย หน่วยท่ีใชว้ดัปริมาณ
ความร้อน คือ แคลอร่ี โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ แคลอร่ีมิเตอร์ 
๓. พลงังานกล 
            พลงังานกล (mechanical energy) เป็นพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
พลงังานศกัยแ์ละพลงังานจลน์ โดยพลงังานศกัยเ์ป็นพลงังานท่ีสะสมอยูใ่นวตัถุเช่น กอ้นหินท่ีอยูบ่นยอดเนินจะมี
พลงังานศกัยก์ลอยูจ่าํนวนหน่ึง ขณะท่ีกอ้นหินกล้ิงลงมาตามทางลาดของเนิน พลงังานศกัยจ์ะลดลง และเกิดพลงังาน
จลน์กลของการเคล่ือนท่ีข้ึนแทน  ส่ิงมีชีวติอาศยัพลงังานรูปน้ีในการทาํงานท่ีตอ้งมีการ เคล่ือนไหวเป็นประจาํ เช่น การ
เดิน การขยบัแขนขา การหยบิวตัถุ เป็นตน้ ส่วนพลงังานจลน์เป็นพลงังานของวตัถุขณะท่ีวตัถุเคล่ือนท่ี พลงังานศกัยมี์ 2 
ชนิด คือพลงังานศกัยย์ดืหยุน่ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีสะสมในวตัถุท่ีมีการยดืหยุน่ได ้เช่น พลงังานท่ีสะสมในสปริง ในแถบ
ยางหรือหนงัสติก เป็นตน้ พลงังานศกัยอี์กชนิดหน่ึงเป็นพลงังานท่ีสะสมในวตัถุท่ีอยูใ่น 
๔. พลงังานจากการแผ่รังสี 
              พลงังานท่ีมาในรูปของคล่ืน เช่น แสง ความร้อน คล่ืนวทิย ุอินฟาเรด อลัตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีคอสมิก 
ส่ิงมีชีวติตอ้งอาศยัพลงังานรูปน้ี ในกระบวนการท่ีสาํคญัต่างๆ เช่น การมองเห็นภาพ การสังเคราะห์ดว้ยแสง การ
ขยายพนัธ์ุชนิดท่ีข้ึนอยูก่บัช่วงแสง อาจสรุปไดว้า่เป็นพลงังานจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเอง ซ่ึงพลงังานรูปน้ีมีบทบาท
ต่อความเป็นอยูป่กติของส่ิงมีชีวติ และอาจจะไดพ้ลงังานท่ีไดรั้บจากดวงอาทิตย,์ พลงังานจากเสาส่งสัญญาณทีวี, 
พลงังานจากหลอดไฟ, พลงังานจากเตาไมโครเวฟ, พลงังานจากเลเซอร์ท่ีใชอ่้านแผน่ซีดี ฯลฯ 
๕. พลงังานไฟฟ้า 
            เป็นพลงังานท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟ้าในช่วงเวลา หน่ึง โดยผา่นเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า
ท่ีมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  พลงังานท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาเคมีแบบหน่ึงอนัมีผลใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าข้ึนได ้และกระแสไฟฟ้าท่ี
เกิดข้ึนน้ีจะไหลผา่นความตา้นทานไฟฟ้าไดถ้า้ต่อให้เป็นวงจร ผลจากกระแสไฟฟ้าดงักล่าวอาจทาํใหเ้กิดผลต่าง ๆ เช่น
ก่อใหเ้กิดอาํนาจแม่เหล็ก เกิดความร้อนหรือแสงสวา่ง พลงังานท่ีเกิดจากการผา่นขดลวดไปในสนามแม่เหล็ก, พลงังานท่ี
ใชข้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์, พลงังานท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตย ์เป็นตน้ เป็นตน้ 
๖. พลงังานนิวเคลยีร์ 
            เป็นพลงังานท่ีถูกปล่อยออกมาในรูปของสารกมัมนัตรังสีซ่ึงมีอยูต่ามธรรมชาติ หรือสารกมัมนัตรังสีในระเบิด
นิวเคลียร์ เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์  หรือระเบิดปรมาณู การเกิด fusion ของนิวเคลียร์เล็ก มีหลกัอยูว่า่ ถา้นาํเอาธาตุเบาๆ 
ตั้งแต่ ๒ ธาตุข้ึนไป มารวมกนัโดยมีพลงังานความร้อนอยา่งสูงเขา้ช่วย จะทาํใหธ้าตุเบาๆ น้ีรวมกนั กลายเป็นธาตุใหม่ 
ซ่ึงหนกักวา่เดิม ส่วน fission เกิดจากปฏิกิริยาระหวา่งการยงิอนุภาคบางชนิดกบันิวเคลียสของธาตุหนกัๆ ทาํใหนิ้วเคลียส
ของธาตุหนกัแตกแยกออกเป็น ๒ ส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนเป็นธาตุท่ีเบากวา่เดิม และขนาดเกือบเท่าๆ กนั พลงังานรูปน้ีมี
บทบาทต่อความเป็นอยูป่กติของส่ิงมีชีวตินอ้ย 
 
 



ทกัษะ / กระบวนการ 
  ๑. การอภิปราย 
  ๓. การจาํแนก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายของพลงังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ๒. อธิบายลกัษณะของพลงังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ๓. จาํแนกประเภทของพลงังานได ้
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 ๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูนาํเขา้สู่บทเรียนโดยให้นกัเรียนสังเกตรูปต่างๆ ท่ีครูเตรียมมา โดยครูถามคาํถามดงัน้ี  

  -  นกัเรียนสามารถบอกไดไ้หมวา่ในรูปคือส่ิงใด 

  -  นกัเรียนรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงเหล่านั้นแบ่งเป็นก่ีประเภท 

  - นกัเรียนใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของส่ิงท่ีอยูใ่นรูป 

 ๒. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกณฑท่ี์ใชก้าํหนดประเภทของพลงังาน (ลกัษณะของพลงังาน) 

ข้ันจัดการเรียนรู้  
 ๑. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเร่ือง ลกัษณะและประเภทของพลงังาน ซ่ึงสรุปตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  
  - นกัเรียนจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ภาพเหล่าน้ีคือพลงังาน (การเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ)  

  - พลงังานในธรรมชาติสามารถแบ่งไดก่ี้ประเภท (๖ ประเภท ) 

 ๒. นกัเรียนร่วมกนัสรุปอภิปราย โดยครูช่วยเพิ่มความรู้ใหก้บันกัเรียน นกัเรียนจะสามารถวิเคราะห์และสรุปวา่
พลงังานคืออะไร 



  - พลงังาน (energy) คือ ความสามารถในการทาํงานไดข้องวตัถุหรือสสารต่าง ๆ  
พลงังานมีก่ีประเภท 
  - พลงังานมี ๖ ประเภท ตามลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ  
   ๑.  พลงังานเคมี (Chemical Energy) 
               ๒.  พลงังานความร้อน (Thermal Energy) 
               ๓.  พลงังานกล (Mechanical Energy) 
               ๔.  พลงังานจากการแผรั่งสี (Radiant Energy) 
              ๕.  พลงังานไฟฟ้า (Electrical Energy) 
               ๖.  พลงังานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy 
 ๓. ครูสั่งใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัในบทเรียน 
ขั้นสรุป 
 พลงังาน (energy) คือ ความสามารถในการทาํงานไดข้องวตัถุหรือสสารต่าง ๆ 
  หน่วยของพลงังาน   พลงังานมีหน่วยเป็นจูล (J)  
  - พลงังานมี ๖ ประเภท ตามลกัษณะท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ  
   ๑.  พลงังานเคมี (Chemical Energy) 
               ๒.  พลงังานความร้อน (Thermal Energy) 
               ๓.  พลงังานกล (Mechanical Energy) 
               ๔.  พลงังานจากการแผรั่งสี (Radiant Energy) 
              ๕.  พลงังานไฟฟ้า (Electrical Energy) 
               ๖.  พลงังานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
ส่ือ 
 ๑. Power point เร่ือง ลกัษณะของส่ิงมีชีวติ 
แหล่งเรียนรู้  
 ๑. หนงัสือเรียนฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นม. ๔-๖ ของ สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. หอ้งสมุด 
 ๓. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 



การวดัและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑก์ารประเมิน 

สาระส าคัญ 
- ประเภทของพลงังาน 

 
- power point เร่ือง พลงังาน 

 
- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
- บอกลกัษณะของพลงังาน
ไดถู้กตอ้ง  
- บอกประเภทของพลงังาน
ไดถู้กตอ้ง 

คุณลกัษณะ 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
ความถูกตอ้งของคาํตอบ 
และความตรงต่อเวลา 

 
บันทกึหลงัสอน 
ผลการสอน
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ/วธีิแก้ไข
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
         
       ลงช่ือ .....................................................................  
         ( นางสาวมัลลกิา ปาละโชติ )    
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
 

.......................................................................................................     
             ลงช่ือ .....................................................................  
                                  ( อาจารย์ดร. สุดารัตน์ ศรีมา ) 
                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 


