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มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพร
องคความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบรู
วิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเพยีงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังรูจักเลือกใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอยางเหมาะสม และตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 



ผังความคิด  เรื่อง  การถายโอนพลังงานความรอน(การแผรังสี) 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี 5 :  พลังงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สังเกต และวัดอุณหภูมิของส่ิงตางๆ บอกไดวาอุณหภูมิเปนปริมาณท่ีบอกถึงระดับหรือ
สภาพความรอนในวัตถุ 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1)  ทดลองและอธิบายการถายโอนพลังงานความรอนโดยการพาความรอน การนําความ
รอน และการแผรังสี 

2)  สืบคนขอมูล อภิปรายและนําเสนอ การนําหลักการพาความรอน การนําความรอน และ
การแผรังสีไปใชประโยชน 
 
สาระการเรียนรู 
การแผรังสคีวามรอน (Heat Radiation)  

เปนการถายโอนความรอนโดยไมอาศัยตัวกลาง เปนการถายโอนพลังงานความรอนใน
ลักษณะของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เชนการแผรังสีจากดวงอาทิตย 
 เม่ือรังสีความรอนไปกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดพลังงานเอาไวและปลอยพลังงานออกมา (โดย
การแผรังสี) วตัถุท่ีมีผิวดํามัวจะเปนตัวดดูกลืนรังสีท่ีดี และยังเปนตัวแผรังสีท่ีดี แตวตัถุท่ีมีผิวมัน
วาว จะดดูกลืนรังสีไมดีและแผรังสีไมด ี
 
 
 
 
 
 
 



 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา เกิดจากการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic disturbance)  
โดยการทําใหสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟามีการเปล่ียนแปลงจะ
เหน่ียวนําใหเกิดสนามแมเหล็ก หรือถาสนามแมเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเหน่ียวนําใหเกิด
สนามไฟฟา  
สมบัติของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  
1. ไมตองใชตัวกลางในการเคล่ือนที่  
อัตราเร็วของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดในสุญญากาศเทากับ 3x108m/s ซึ่งเทากับ อัตราเร็วของแสง  2. 

3. เปนคล่ืนตามขวาง  
4. ถายเทพลังงานจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง  
5. ถูกปลอยออกมาและถูกดูดกลืนไดโดยสสาร  
6. ไมมีประจุไฟฟา  
7. คล่ืนสามารถแทรกสอด สะทอน หักเห และเล้ียวเบนได  
 

       
                                              ประเภทของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 

 
 
การดูดกลืนแสงและการคายความรอน 

1. วัตถุแตละชนดิ มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานความรอนไดไมเทากัน 
- วัตถุสีดํา หรือสีเขม และไมเรียบ จะดูดกลืนความรอนไดมาก และปลดปลอย

รังสีความรอนไดด ี
- วัตถุสีขาว เปนมันวาว และเรียบ จะดูดกลืนความรอน และปลดปลอยรังสี

ความรอนไดไมด ี
- วัตถุท่ีดูดความรอนไวมากจะแผรังสีความรอนท่ีมีความยาวของคล่ืนแสงสี

แดง ดังนั้นเราจึงมองเห็นวัตถุท่ีรอนจัดเปนสีแดง 



2. ในเวลากลางวนัขณะท่ีเรายืนอยูกลางแดด จะพบวาสวนตางๆ ในรางกายจะมีความ
รอนไมเทากัน โดยพบวาผมของเราจะรอนมากท่ีสุด นอกจากนี้คนท่ีใสเส้ือผาสีดําจะ
รูสึกรอนมากกวาคนท่ีใสเส้ือผาสีขาวหรือสีออน 

 
ประโยชนของการแผรังสคีวามรอน 

1. การประดิษฐกระติกน้ําใชแกว 2 ช้ิน ระหวางแกวท้ังสองเปนสุญญากาศ เพื่อกัน
การพาความรอน และมีฉนวนหุมปองกนัความรอน  

2. เตาอบ เตาไฟฟา และเตาไมโครเวฟ สงความรอนโดยวิธีแผรังสีความรอน  
3. เคร่ืองฟกไข ใชหลักการสงผานความรอนจากหลอดไฟฟาใหแกไข โดยวิธีแผรังสี

ความรอน  
4. การแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตย ทําใหวัตถุตาง ๆ แหงและเกิดความอบอุน 

การทํารอนจากดวงอาทิตย การผลิตไฟฟาจากดวงอาทิตย  
5. การเลือกใชวตัถุตาง ๆ เพื่อชวยใหเกิดความอบอุน เชน วัตถุสีเขมจะดดูความรอน

ไดดีกวาสีออน  

สมดุลความรอน (thermal equilibrium) 
เม่ือเราเอาน้ํารอนและน้ําเย็นมาเทผสมรวมกันจะไดน้ําอุน ท่ีเปนเชนนัน้ก็เพราะเกดิ สมดุลความ
รอน ซ่ึงอธิบายไดวา เม่ือน้ํารอนและน้ําเยน็ผสมกันจะมีการถายเทความรอน โดยนํ้ารอนจะถายเท
พลังงานความรอนมาใหน้ําเย็น(พลังงานความรอนมีการถายเทไปสูวัตถุเย็นกวาเสมอ)ทําใหน้ําเยน็มี
อุณหภูมิเพิ่มมากข้ึนจนกระท่ังน้ํารอนอุณหภูมิต่ําลง ในขณะนํ้าเยน็มีอุณหภูมิคอยสูงจน จนน้ํารอน
และนํ้าเย็นมีอุณหภูมิเทากนัก็จะไดน้ําอุน นั่นแสดงวา น้าํเขาสูภาวะ สมดุลความรอนแลว 
 
กฎการอนุรักษพลังงาน (Law of conservation of energy) 
กฎเกีย่วกับพลังงานซ่ึงกลาววาผลรวมของพลังงานท้ังหมดของวัตถุมีคาคงตัว หมายความวา 
พลังงานจะไมเกิดข้ึนใหมหรือสูญหายไป แตอาจจะเปล่ียนจากพลังงานรูปหนึ่งเปนพลังงานอีกรูป
หนึ่งได   
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 
 1)  ครูกลาวทักทายนักเรียน  ทบทวนการพาความรอนและการนําความรอน  
 2) ครูตั้งประเด็นวา การนําและการพาความรอนจะมีตัวกลางใหพลังงานความรอนสามารถ
เคล่ือนท่ีผานไปได แลวพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยสงมาถึงโลกไดอยางไร 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูตั้งประเด็นวา ถานักเรียนเอามือจับกอนน้ําแข็งจะรูสึกอยางไร พลังงานความรอนมี
การถายโอนหรือไม จากท่ีใดไปท่ีใด เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 21 

 2)  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 21  อุณหภูมิกับการถายโอนความรอน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
 1) ครูอธิบายการแผรังสี 

2)  ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายผลการทํากิจกรรม  และสรุปผลการทํากิจกรรม  ซ่ึงควร
ไดขอสรุปวา   

“เม่ือนําน้ําท้ังสองบีกเกอรผสมกัน พลังงานความรอนจะถายโอนจากน้าํรอนไปน้ําเยน็ ทํา
ใหอุณหภมิูของน้ํารอนลดลง อุณหภูมิของน้ําเย็นจะเพ่ิมข้ึน พลังงานความรอนจะหยดุถายโอนเม่ือ
ท้ังน้ําเยน็และน้ํารอนมีอุณหภูมิเทากนั อุณหภูมิท่ีลดลงของน้ํารอนไมเทากับอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นของ
น้ําเย็น” 

3)  ครูอธิบายสมดุลความรอนและกฎการอนุรักษพลังงานเพิ่มเติม 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 

1)  ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายเกี่ยวกบัประโยชนของการแผรังสี  
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 

1)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม  21  การอุณหภูมิกับการถายโอนความรอน 
 2)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 21 
 3)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงสมุดบันทึก 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 2)  ใบความรู 21  เร่ือง การแผรังสี 
 3)  ใบกจิกรรม 21  การอุณหภูมิกับการถายโอนความรอน 

4)  ใบงานท่ี 21 



การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภิปราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง  และกระบวนการทํางานกลุม   
 2)  คะแนนจากใบกจิกรรม 21  การอุณหภมิูกับการถายโอนความรอน และใบงานท่ี 21  
เร่ือง  การแผรังสี   
 3)  ประเมินความรับผิดชอบ  ความกระตือรือรน  ความเพียรพยายาม  ความมีน้ําใจ  ความ
ซ่ือสัตย  ความสนใจในการตอบคําถาม  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
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ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน) 
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ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 


