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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 19                                               เร่ือง พลังงานความรอน 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                            เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                   สัปดาหท่ี 12 วันท่ี 27-29 ส.ค. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                         หอง 3/3, 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี  คําดอนหัน                    อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 

 

 
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 
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ผังความคิด  เรื่อง  พลังงานความรอน 
 

 
 
 

เทอรโมมิเตอรแบบธรรมดา 

เทอรโมมิเตอรแบบวัดไข 

พลังงาน 

พลังงานความรอน 

เทอรโมมิเตอร การแบงมาตรสวนบนเทอรโมมิเตอร 
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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)  สังเกตและวัดอุณหภูมิของส่ิงตางๆ พรอมท้ังอธิบายความหมายของอุณหภูมิได 

2)  สามารถอธิบายหลักการของพลังงานความรอนกับการเปล่ียนแปลงของสาร 
 3)  คํานวณหาปริมาณความรอนได 
 
สาระการเรียนรู 
พลังงานความรอน  (thermal  energy) 
  พลังงานความรอน  (thermal  energy)  เปนพลังงานชนิดหนึ่งไดมาจากดวงอาทิตย  การลุก
ไหมของเช้ือเพลิง  พลังงานไฟฟา  ความรอนจากใตพิภพ  พลังงานนิวเคลียร  ท่ีสามารถถายเทจากท่ี
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได  เมือวัตถุไดรับพลังงานความรอนจะทําใหวัตถุนั้นมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
 
ปริมาณความรอนกับอุณหภูมิ 
  ปริมาณความรอน  (Q) เปนตัวเลขท่ีบอกคาพลังงานความรอนวามีมากหรือนอย  มีหนวย
เปน  จูล (J)  หรือ  แคลอรี  (cal) 
  อุณหภูมิ  (t)  เปนตัวเลขบอกระดับของความรอนในวัตถุวาสูงหรือตํ่า  มีหนวยเปน  เคลวิน 
(K)  หรือองศาเซลเซียส (°C )  หรือองศาฟาเรนไฮต (  )  
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การเปรียบเทียบอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 จะไดวา                         

 
พลังงานความรอนกับการเปล่ียนแปลงของสาร 

  เม่ือสารไดรับหรือคายพลังงานความรอน  อาจจะทําใหสารนั้นมีการเปล่ียนแปลงได  ดังนี้ 
   1.  เปล่ียนอุณหภูมิ 
   2.  เปล่ียนสถานะ 
  1.  พลังงานความรอนกับการเปล่ียนอุณหภูมิของสาร 
      ถาสารน้ันมีอุณหภูมิไมอยูท่ีจุดเยือกแข็งหรือจุดเดือดแลว เม่ือไดรับพลังงานความรอน
จะทําใหอุณหภูมิของสารนั้นเพิ่มข้ึน  เปรียบเหมือนรินน้ําใสแกวระดับน้ําในแกวนั้นจะสูงข้ึน  
ในทางกลับกันถาสารนั้นคายความรอนออกมาจะทําใหอุณหภูมิของสารนั้นลดลง  เปรียบเหมือน
รินน้ําออกจากแกวจะทําใหระดับน้ําในแกวนั้นลดลงจากเดิม 
  อุณหภูมิของสารจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากหรือนอย  เม่ือไดรับหรือคายปริมาณความรอน
จะข้ึนอยูกับคา  ความจุความรอนจําเพาะ  (specific  heat  capacity , c)  ของสารนั้น 
  ความจุความรอนจําเพาะ  (specific  heat  capacity , c)  คือ ปริมาณความรอนท่ีทําใหสาร
มวล  1  หนวยมีอุณหภูมิเปล่ียนไป  1  องศาเซลเซียส  เชน  น้ําบริสุทธ์ิมีคาความจุความรอนจําเพาะ
เทากับ  1 แคลอรี/กรัม . องศาเซลเซียส  (1cal / g . °C ) หมายถึงน้ํามวล  1  กรัม มีอุณหภูมิ
เปล่ียนไป  1  องศาเซลเซียส  ตองใชปริมาณความรอน 1 แคลอรี 
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  เม่ือน้ําบริสุทธ์ิมีความจุความรอนจําเพาะเทากับ 1cal / g .   จะไดสูตรการคํานวณหา
ปริมาณความรอนท่ีทําใหน้ําเปล่ียนอุณหภูมิ  ดังนี้ 
 
                                                                                         
 

เม่ือ   Q     =    ปริมาณความรอนท่ีวัตถุไดรับหรือคายออก  (cal)   

          m      =    มวลของสาร  (g) 
               =   อุณหภูมิของสารท่ีเปล่ียนไป ( °C ) 
            c       =   คาความจุความรอนจําเพาะของสาร  (cal / g . °C) 
 
ตัวอยาง   ตมนํ้ามวล  5  กรัม  อุณหภูมิ  25  ใหเดือด จะตองใชปริมาณความรอนกีแ่คลอรี 
    

                                                                      น้ํา 5  กรัม 
     100 °C 

น้ํา  5  กรัม 
      25 °C  

 
 
วิธีทํา   จาก                          

                          m    =   5  g 
                =  (100  -  25)   =  25 °C 
     แทนคา             Q     =   5  x  75  แคลอรี 
       =   375  แคลลอรี 
          ดังนั้น ใชปริมาณความรอนเทากับ  375  แคลอรี 
 
  2.  พลังงานความรอนกับการเปล่ียนสถานะของสาร 
  ถาสารน้ันมีอุณหภูมิอยูท่ีจุดเยือกแข็งหรือจุดเดือดแลว  ไดรับหรือคายพลังงานความรอน
อีกสารนั้นจะเกิดการเปล่ียนสถานะโดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงโดยพลังงานความรอนที่สารไดรับ
หรือคายออกมาในชวงการเปล่ียนสถานะนั้น  เปนพลังงานความรอนท่ีใชในการเปล่ียนแปลง
โครงสรางแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลภายในของสารนั้น  เรียกวา  ความรอนแฝง  (latent  heat) 
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  ความรอนแฝงจําเพาะ  (specific  latent  heat  , L)  คือ  ปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  
1  หนวยเปล่ียนสถานะหมด  โดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลง  แบงเปน  2  ชนิด คือ 
  1.  ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลว  คือปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  
หนวย  เปล่ียนสถานะเปนของเหลวหมดพอดีโดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงท่ีจุดหลอมเหลวของสาร
นั้น 
  ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของน้ําแข็ง (L)  =  80  แคลอรี/กรัม  หมายถึง  
น้ําแข็ง  1  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  0 °C  จะเปล่ียนสถานะเปนน้ําท่ี 0 °C  ไดหมดพอดี  ตองใชปริมาณ
ความรอน  80  แคลอรี 

  2.  ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอ  คือปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  
หนวย  เปล่ียนสถานะเปนไอหมดพอดี  โดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงท่ีจุดเดือดของสารนั้น 
  ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอของน้ํา (L)  =  540  แคลอรี/กรัม  หมายถึง  น้ํา
เดือด  1  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  100 °C  จะเปล่ียนสถานะเปนไอน้ําท่ี  100 °C  ไดหมดพอดี  ตองใช
ปริมาณความรอน  540  แคลอรี   
  สูตรการคํานวณปาปริมาณความรอนท่ีทําใหสารเปล่ียนสถานะไดหมดพอดี  โดยอุณหภูมิ
ไมเปล่ียนแปลง  ดังนี้ 
      Q  =  mL 
   
  เม่ือ   Q    =    ปริมาณความรอนท่ีใชในการเปล่ียนสถานะไดหมดพอดี  (cal) 
           m    =    มวลของสาร  (g) 
            L    =    คาความรอนแฝงจําเพาะของสารท่ีจุดเปล่ียนสถานะ  (cal/g) 
 
ตัวอยาง  จงหาปริมาณความรอนท่ีทําใหน้าํแข็ง  40  กรัม  ท่ี  0 °C  กลายเปนน้ําท่ี  0 °Cไดหมดพอดี 
  
                                                                             Q  =  ml 
 
 
วิธีทํา    จาก                       Q     =    ml 
      m     =    40  g 
      L     =    80  cal/g 
            แทนคา                  Q     =    40  x  80  cal 
             =    3200  cal 
      ดังนั้น  จะตองใชปริมาณความรอนเทากับ  3200  แคลอรี 

  น้ํา  40 g 
      0 °C 

   น้ําแข็ง  40 g 
          0 °C 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 

ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 
 1)  ครูกลาวทักทายนักเรียน  และครูถามนักเรียนวา  พลังงานท่ีนักเรียนรูจักมีอะไรบาง  
นักเรียนควรตอบวา  “พลังงานความรอน  พลังงานไฟฟา  พลังงานแสงหรือพลังงานรังสี  พลังงาน
เสียง  พลังงานเคมี  และพลังงานกล” 
 2)  ครูถามนักเรียนตอวานักเรียนรูจักพลังงานความรอนหรือไม  และพลังงานความรอน
ไดมาจากแหลงใดบาง  ซ่ึงนักเรียนควรตอบวา  “รูจัก  โดยพลังงานความรอนอาจไดมาจาก         
ดวงอาทิตย  การลุกไหมของเช้ือเพลิง  พลังงานไฟฟา  หรือความรอนจากใตพิภพ” 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูใหความรูเกี่ยวกับการใชเทอรมอมิเตอรวัดอุณหภูมิวา  เวลาใชควรตั้งเทอรมอมิเตอร
ใหตรงแลวปรับแนวระดับสายตาใหตรงกับระดับของเหลวในเทอรมอมิเตอร  เพื่ออานผลการวัด
จากสเกลไดถูกตองหรือมีความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด 

 2)  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 19  การเกิดพลังงานความรอน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

1)  ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายผลการทํากิจกรรม  และสรุปผลการทํากิจกรรม  ซ่ึงควร
ไดขอสรุปวา   

“เม่ือน้ําไดรับพลังงานความรอนอุณหภูมิของนํ้าจะเพ่ิมข้ึน  พลังงานความรอนท่ีน้ําไดรับ
นั้นมาจากเปลวไฟท่ีไดจากการเผาเมล็ดถ่ัวลิสงโดยพลังงานเคมีท่ีสะสมในเมล็ดถ่ัวลิสงแปลงรูป
เปนพลังงานความรอน” 

2)  ครูใหความรูเกี่ยวกับหนวยวัดพลังงานความรอนวามีหนวยวัดเปนจูลหรือแคลอรี  
รวมท้ังใหความหมายของปริมาณความรอน  1  แคลอรี  จากนั้นใหผูเรียนคํานวณหาปริมาณความ
รอนท่ีไดรับจากการเผาเมล็ดถ่ัวลิสง  โดยครูใหความรูวาน้ํา  1  ลูกบาศกเซนติเมตร  จะมีมวล         
1  กรัม 

3)  ครูตั้งประเด็นใหผูเรียนอภิปรายวา  ถาวัดอุณหภูมิของนํ้าขณะท่ีเมล็ดถ่ัวลิสงยังไหมไม
หมด  จะไดผลเทากับอุณหภูมิท่ีวัดเมื่อเมล็ดถ่ัวลิสงหรือไม  อยางไร  ซ่ึงนักเรียนควรไดขอสรุปวา 

“ปริมาณความรอนท่ีน้ําไดรับและอุณหภูมิมีความสัมพันธกัน  ถาน้ําไดรับปริมาณความ
รอนมากอุณหภูมิของน้ําก็จะสูงกวาเม่ือไดรับปริมาณความรอนนอย  ดังนั้นจะไดวาอุณหภูมิของ
วัตถุเปนปริมาณท่ีบอกปริมาณความรอนของวัตถุนั้น” 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 

1)  ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมเร่ืองพลังงานความรอน  พรอมท้ังสูตรการคํานวณปริมาณ 
ความรอน  ดังนี้ 
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 ปริมาณความรอนกับอุณหภมิู 
  ปริมาณความรอน  (Q) เปนตัวเลขท่ีบอกคาพลังงานความรอนวามีมากหรือนอย  มีหนวย
เปน จูล (J)  หรือ  แคลอรี  (cal) 
  อุณหภูมิ (t) เปนตัวเลขบอกระดับของความรอนในวัตถุวาสูงหรือตํ่า มีหนวยเปน เคลวิน 
(K)  หรือองศาเซลเซียส (°C ) หรือองศาฟาเรนไฮต (  )  

 

  จะไดวา                         

 
 
1.  พลังงานความรอนกับการเปล่ียนอุณหภูมิของสาร 
  ความจุความรอนจําเพาะ  (specific  heat  capacity , c)  คือ ปริมาณความรอนท่ีทําใหสาร
มวล  1  หนวยมีอุณหภูมิเปล่ียนไป  1  องศาเซลเซียส  เชน  น้ําบริสุทธ์ิมีคาความจุความรอนจําเพาะ
เทากับ  1 แคลอรี/กรัม . องศาเซลเซียส  (1cal / g . °C ) หมายถึงน้ํามวล  1  กรัม มีอุณหภูมิ
เปล่ียนไป  1  องศาเซลเซียส  ตองใชปริมาณความรอน 1 แคลอรี 
  เม่ือน้ําบริสุทธ์ิมีความจุความรอนจําเพาะเทากับ  1cal / g . °C จะไดสูตรการคํานวณหา
ปริมาณความรอนท่ีทําใหน้ําเปล่ียนอุณหภูมิ  ดังนี้ 
 
                                                                                         
 

เม่ือ   Q     =    ปริมาณความรอนท่ีวัตถุไดรับหรือคายออก  (cal)   

          m     =    มวลของสาร  (g) 
              =    อุณหภูมิของสารท่ีเปลี่ยนไป  (°C) 

            c      =    คาความจุความรอนจําเพาะของสาร  (cal / g . °C) 
2.  พลังงานความรอนกับการเปล่ียนสถานะของสาร 
  ความรอนแฝงจําเพาะ  (specific  latent  heat  , L)  คือ  ปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  
1  หนวยเปล่ียนสถานะหมด  โดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลง  แบงเปน  2  ชนิด คือ 
  1.  ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลว  คือปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  
หนวย  เปล่ียนสถานะเปนของเหลวหมดพอดีโดยอุณหภมิูไมเปล่ียนแปลงท่ีจุดหลอมเหลวของสาร
นั้น 
  ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของนํ้าแข็ง (L)  =  80  แคลอรี/กรัม  หมายถึง  
น้ําแข็ง  1  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  0 °C จะเปล่ียนสถานะเปนน้ําท่ี 0 °C ไดหมดพอดี  ตองใชปริมาณความ
รอน  80  แคลอรี 
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  2.  ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอ  คือปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  
หนวย  เปล่ียนสถานะเปนไอหมดพอดี  โดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงท่ีจุดเดือดของสารนั้น 
  ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอของน้ํา (L)  =  540  แคลอรี/กรัม  หมายถึง  น้ํา
เดือด  1  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  100 °C  จะเปล่ียนสถานะเปนไอนํ้าท่ี  100 °C  ไดหมดพอดี  ตองใช
ปริมาณความรอน  540  แคลอรี   
  สูตรการคํานวณปาปริมาณความรอนท่ีทําใหสารเปล่ียนสถานะไดหมดพอดี  โดยอุณหภูมิ
ไมเปล่ียนแปลง  ดังนี ้
      Q  =  mL 
   
  เม่ือ   Q    =    ปริมาณความรอนท่ีใชในการเปล่ียนสถานะไดหมดพอดี  (cal) 
           m    =    มวลของสาร  (g) 
            L    =    คาความรอนแฝงจําเพาะของสารท่ีจุดเปล่ียนสถานะ  (cal/g) 
 2)  ครูยกตัวอยางโจทยการคํานวณหาปริมาณความรอน  ดังนี ้
 
ตัวอยางโจทยท่ี 1   ตมน้ํามวล  5  กรัม  อุณหภูมิ  25 °C ใหเดือด จะตองใชปริมาณความรอนกี่
แคลอรี 
    

                                                                      นํ้า 5  กรัม 

       100  °C       25  °C 

นํ้า  5  กรมั 
 
 
 
แนวคําตอบ   จาก                          

                              m    =   5  g 
                     =  (100  -  25)   =  25 °C 

           แทนคา             Q     =   5  x  75  แคลอรี 
                 =   375  แคลลอรี 
                     ดังนั้น ใชปริมาณความรอนเทากับ  375  แคลอรี 
 
 
 
 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th

ตัวอยาง  จงหาปริมาณความรอนท่ีทําใหน้าํแข็ง  40  กรัม  ท่ี  0 °C  กลายเปนน้ําท่ี  0 °C ไดหมด
พอด ี
                                                                             Q  =  ml 

  น้ํา  40 g 
       0  °C 

น้ําแข็ง  40 g 
       0  °C 

 
 
วิธีทํา    จาก                       Q     =    ml 
      m     =    40  g 
       L     =    80  cal/g 
            แทนคา                   Q     =    40  x  80  cal 
              =    3200  cal 
      ดังนั้น  จะตองใชปริมาณความรอนเทากับ  3200  แคลอรี 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 

ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม  19  การเกิดพลังงานความรอน 1)  
 2)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 19 
 3)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงสมุดประเมินการเรียนรู 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 2)  ใบความรู 19  เร่ือง พลังงานความรอน 
 3)  ใบกจิกรรม 19  การเกิดพลังงานความรอน 

4)  ใบงานท่ี 19 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภิปราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง  และกระบวนการทํางานกลุม   
 2)  คะแนนจากใบกจิกรรม 19 การเกิดพลังงานความรอน และใบงานท่ี 19  เร่ือง  พลังงาน
ความรอน   
 3)  ประเมินความรับผิดชอบ  ความกระตือรือรน  ความเพียรพยายาม  ความมีน้ําใจ  ความ
ซ่ือสัตย  ความสนใจในการตอบคําถาม  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
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บรรณานุกรม 
 
ปรีชาและนงลักษณ  สุวรรณพินิจ.  แรงและการเคล่ือนท่ี  พลังงาน  ม.1. บริษัทไฮเอด 
     พับลิชช่ิง  จํากัด.  กรุงเทพฯ :  หนา  97-104. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548).คูมือครู 
      สาระการเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภาลาดพราว. 
      หนา 97 – 103. 
http://www.phohuk.rbr2.net/mywebphohuk/sic31101/force.htm 
http://school.phutti.net/force/moment/sub_moment_kind.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phohuk.rbr2.net/mywebphohuk/sic31101/force.htm
http://school.phutti.net/force/moment/sub_moment_kind.html
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
  

ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 




