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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 23                                               เร่ือง การดูดกลืนและการคายความรอน   
                                                                                          การขยายตัวของวัตถ ุ
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                            เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                   สัปดาหท่ี 16 วันท่ี 22-23 ก.ย. 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  การดูดกลืนและการคายความรอน  การขยายตัวของวัตถุ 
 

 
 
 การดูดกลืนและการคายความรอน 

วัตถุดํา 

การขยายตัวของวัตถุ 

การขยายตัวของของแข็ง 

การขยายตัวของกาซ 

การขยายตัวของของเหลว 

ประโยชนจากการดูดกลืนรังสี
และคายความรอนของวัตถุ 

 



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

สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี 5 :  พลังงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงและการคายความรอนของวัตถุตางๆ สืบคนขอมูล
รวมท้ังนําความรูไปออกแบบเพื่อใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ 
 ทดลองและอธิบายสมดุลความรอน  ผลของความรอนตอการขยายตัวของวัตถุ  รวมทั้ง
นําไปใชประโยชนในดานตางๆ 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1)  ทดลองและอธิบายเกีย่วกับการดูดกลืนแสงและการคายความรอนของวัตถุตางๆ  
ยกตัวอยางการใชประโยชน 

2)  ทดลองและอธิบาย  สมดลุความรอน  ผลของความรอนตอการขยายตัวของวัตถุ  และ
ยกตัวอยางการใชประโยชน 
 
สาระการเรียนรู 
การดูดกลืนแสง  และการคายความรอน 
 พลังงานความรอนทําใหวัตถุเปล่ียนอุณหภูมิ และเปล่ียนสถานะได  นอกจากน้ีพลังงาน
ความรอนยังมีผลตอสีของวัตถุอีกดวย  วัตถุชนิดเดียวกนั  ขนาดเทากนัแตมีสีแตกตางกัน  จะรับ
ความรอนและดูดกลืนรังสีความรอนไดแตกตางกัน  วัตถุสีดําจะรับความรอนและดดูกลืนรังสีได
ดีกวาวัตถุสีขาว  วัตถุสีทึบหรือสีเขมจะดูดกลืนรังสีไดดกีวาสีออน  แสดงวาสีของผิววัตถุมีผลตอ
การรับความรอนและการดูดกลืนรังสี 
 
 
 
 



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

วัตถุดํา  (Black body) 
 วัตถุท่ีสามารถแผรังสีไดดีสามารถดูดกลืนรังสีไดดี  วัตถุท่ีสามารถแผรังสีและดูดกลืนทุก

รังสีความรอนท่ีมาตกกระทบไดหมด  เรียกวา  วตัถุดํา  (black body)  วตัถุดําไมมีในธรรมชาติ  มี
แตในอุดมคติ  วัตถุท่ีมีลักษณะใกลเคียงกบัวัตถุดํามากท่ีสุดคือ  วัตถุท่ีมีผิวสีดํา 
 ในทางตรงกนัขาม  วัตถุสีขาวจะมีสมบัติตรงขามกับวัตถุดํา  คือ  จะไมแผรังสีและไม
ดูดกลืนรังสีท่ีมาตกกระทบ  ซ่ึงเปนวัตถุขาวในอุดมคติเทานั้น  วัตถุท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับวัตถุขาว
คือ  แผนอะลูมิเนียมเรียบท่ีมีผิวขัดมัน  ซ่ึงจะเปลงรังสีนอยมาก  และจะสะทอนรังสีท่ีมาตกกระทบ
ไดเกือบหมด 
 
ประโยชนจากการดูดกลืนรังสีและคายความรอนของวัตถุ   
 1.  ตูอบพลังงานแสงอาทิตย  โดยใชหลักการดูดกลืนความรอนและเก็บความรอน  ทําให
ภายในตูอบมีพลังงานความรอนสูงกวาปกติ 
 2.  ทํากลองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  โดยใชหลักการรับพลังงานจากแสงอาทิตย
โดยตรง  ดวยการนําผลิตภณัฑท่ีตองการทําใหแหงมาตากแดดเพ่ือรับแสงอาทิตยโดยตรง 
 3.  เคร่ืองกล่ันน้ําพลังงานแสงอาทิตย  โดยใชหลักการดูดพลังงานแสงอาทิตย  ดานในทํา
ดวยวัสดดุูดแสงสีดํา  ซ่ึงจะดูดพลังงานจากแสงอาทิตยไวจนเกิดความรอน  และทําใหน้ําท่ีบรรจุอยู
ภายในระเหยสูดานบน  จากน้ันไอน้ําจะคายความรอนออก  เม่ือกระทบกับกระจกดานบนและ
ควบแนนเปนหยดน้ําบริสุทธ์ิ 
 4.  การผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย  ใชหลักการคือข้ัวไฟฟาตางชนิดกัน  เม่ือ
ข้ัวไฟฟาท้ังสองรับพลังงานแสงอาทิตยจะเกิดความตางศักยของกระแสไฟฟาระหวางข้ัวไฟฟาท้ัง
สอง  จึงเกิดกระแสไฟฟาข้ึนในวงจรและเรียกเคร่ืองมือท่ีใชเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา
วา  “เซลลสุริยะ  (solar cell)” 
 5.  การเลือกสีเส้ือผาสวมใสใหเหมาะสมกบัสภาพของอากาศและฤดกูาล  เชน ในฤดรูอน
ควรเลือกสวมใสเส้ือผาท่ีมีสีออน  เพราะสีออนไมดูดความรอนมาก  ทําใหรูสึกเย็นสบาย 
 6.  เลือกทาสีภายในอาคารใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมของอุณหภมิู  ซ่ึงสีออนจะดูด
ความรอนนอยกวาสีเขม 
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การขยายตัวของวัตถ ุ
 เม่ือวัตถุไดรับพลังงานความรอน  นอกจากจะทําใหอุณหภูมิของวัตถุเพิม่ข้ึน  หรือทําให
วัตถุเปล่ียนสถานะแลวยังทําใหวตัถุเกิดการขยายตัว  ซ่ึงการขยายตัวของวัตถุแตละชนิดจะไม
เทากัน  การขยายตัวของวัตถุเปนสมบัติเฉพาะของวัตถุ  อัตราสวนระหวางขนาดของวัตถุท่ี
เปล่ียนแปลงไปกับขนาดเดมิของวัตถุตออุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง  เรียกวา  สัมประสิทธ์ิการขยายตวั  
ซ่ึงแบงเปน 

-  สัมประสิทธ์ิการขยายตัวตามยาว   
-  สัมประสิทธ์ิการขยายตัวตามพ้ืนท่ี 
-  สัมประสิทธ์ิการขยายตัวตามปริมาตร 

 วัตถุใดมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวมากจะขยายตวัไดดีกวาวัตถุท่ีมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัว
นอย  ถึงแมวัตถุท้ังสองจะมีขนาดเทากนั  วัตถุแตละชนดิท่ีอุณหภูมิเทากัน  และความดันบรรยากาศ
เดียวกัน  จะมีคามีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวตางกนั 
 
ความสัมพันธระหวางการขยายตัวตามยาว  ตามพื้นท่ีและตามปริมาตร 
 คาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวตามยาว  ใชสัญลักษณ   α
 คาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวตามพ้ืนท่ีจะเทากับ  2α  
 คาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวตามปริมาตรจะเทากับ  3α  
 ถาใหสัญลักษณคาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวตามปริมาตรเปน  β  
    

จะไดวา     =  3  β α
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    (ก)     (ข)        (ค) 

ภาพประกอบท่ี  1  แสดงการขยายตัวของวัตถุ  รูป  (ก)  ขยายตัวตามยาว  (ข)  ขยายตัวตามพื้นท่ี 

     (ค)  ขยายตัวตามปริมาตร 
 
จากภาพประกอบท่ี  1  (ก)   

   0L คือ  ความยาวเดิมของวัตถุ  หนวยเมตร 
ΔL   คือ  ความยาวท่ีเพิ่มข้ึน  หนวยเมตร 
 Δ   =  L 0LL −  หรือ    =   L ΔLL0 −

L   คือ ความยาวท้ังหมดของวตัถุ หนวยเมตร 

0Τ  คือ อุณหภูมิเดิมของวัตถุ หนวยองศาเซลเซียส 
ΤΔ   คือ  อุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น  หนวยองศาเซลเซียส 

                      T   คือ  อุณหภูมิสุดทาย  หนวยองศาเซลเซียส 
      ∴ ΔΤ+Τ=Τ 0  
 

    αΔΤ
L
ΔL

0

=  

    
  หรือ   ΔΤαLΔL 0=

    
1. การขยายตวัของของแขง็ 
 เม่ือของแข็งไดรับความรอน  อนุภาคของของแข็งจะไดรับพลังงาน  ทําใหเกิดการส่ันอยาง
รวดเร็ว  และเพ่ิมข้ึนตามลําดับ  ทําใหอุณหภูมิของของแข็งเพิ่มข้ึน เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงจุด
เดือดพลังงานความรอนจะชวยสลายแรงยดึเหนีย่วระหวางอนุภาค  ทําใหเกิดอนภุาคอิสระเคล่ือนท่ี  
ปรากฎการณนี้ทําใหของแข็งหลอมเหลวกลายเปนของเหลว  อุณหภูมิท่ีทําใหของแข็งหลอมเหลว
เรียกวา  จุดหลอมเหลว  (Melting point) 
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 สมบัติท่ีสําคัญของการขยายตัวของของแข็ง  ไดแก 
 1.  ของแข็งชนิดเดยีวกันมีความยาวเทากนั  เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนเทาๆ  กนั  การขยายตัวจะ
เพิ่มข้ึนเทากนั 
 2.  ของแข็งตางชนิดกันมีความยาวเทากัน  เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนเทาๆ  กนั การขยายตัวจะไม
เทากัน โดยวัตถุท่ีมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวมากจะขยายตัวไดมากกวาวัตถุท่ีมีสัมประสิทธ์ิการ
ขยายตวันอยกวา 

ตัวอยาง  
 1.  การสรางตัวควบคุมอุณหภูมิ 
      เพื่อใชควบคุมการทํางานของเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ เชน  เคร่ืองปรับอากาศ  เตารีดไฟฟา 
      ในกรณีของเตารีดไฟฟา  เม่ือมีกระแสไฟฟาผานแผนนําความรอน เตารีดจะมีความรอน
เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  ตัวควบคุมอุณหภูมิจะไดรับความรอน  และทําใหแผนโลหะ 2  ชนิด  คือ เหล็ก
และทองเหลืองขยายตัวไมเทากันจนเกิดการบิดงอ  วงจรไฟฟาขาดออกจากกันเหมือนกับการปด
สวิตซไฟฟา กระแสไฟฟาจึงไมสามารถไหลผานได  อุณหภูมิของเตารีดจึงไมสูงข้ึน  เม่ืออุณหภูมิ
ของเตารีดลดลง  แผนโลหะทั้งสองชนิดจะหดตัวกลับมาสัมผัสกันตามเดิม  กระแสไฟฟากจ็ะไหล
ผานความรอนไดอีก  ดังภาพประกอบที่  2 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี  2  แสดงการทํางานของตวัควบคุมอุณหภูมิในการควบคุมความรอนของ 

     เตารีดไฟฟา 
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2.  การสรางสะพานหรือรางรถไฟ 
      มักจะเวนระยะหางระหวางรอยตอของสะพานหรือรางรถไฟเล็กนอย  เพื่อปองกนัการ
ขยายตวัของเหล็กเม่ืออากาศรอนจัด  หรือเม่ือเกิดการเสียดสีกับลอรถจนทําใหเกิดความรอน 
 
2.  การขยายตวัของของเหลว 
 เม่ือของเหลวไดรับพลังงานความรอน  อนภุาคของของเหลวจะไดรับพลังงานเพ่ิมข้ึนและ
เคล่ือนท่ีอยางรวดเร็ว  อนุภาคเหลานี้จะเคล่ือนท่ีชนกันทําใหมีพลังงานมากข้ึน  และเคล่ือนท่ีไปคน
ละทิศคนละทาง ซ่ึงทําใหของเหลวขยายตัวโดยมีปริมาตรเพ่ิมข้ึน 
 ตัวอยาง 
      การบรรจุของเหลวลงในขวด  จะไมบรรจุจนเต็มขวด  ตองเวนท่ีวางไวใหของเหลว
สําหรับขยายตัว  เพราะเม่ือของเหลวไดรับความรอนจะเกิดการขยายตัว 
 
3.  การขยายตวัของกาซ 
 เม่ือกาซไดรับพลังงานความรอนจะทําใหปริมาตรและความหนาแนนของกาซเปล่ียนแปลง
ไป  เพราะโมเลกุลของกาซเคล่ือนท่ีเร็วข้ึน  ระยะหางระหวางโมเลกุลจึงมากข้ึนทําใหปริมาตร
เพิ่มข้ึน   
 ตัวอยาง 
 1.  การออกแบบบานใหระบายความรอนไดด ี
      จากการขยายตัวของกาซไดนํามาใชในการออกแบบบานทรงไทยใหมีใตถุนสูง  หนาจ่ัว
หลังคาสูงมาก และมีชองอากาศเพ่ือใหอากาศท่ีลอยสูงข้ึนระบายออกมาจากบานไดดี ทําใหมีอากาศ
เย็นจากภายนอกเคล่ือนเขามาแทนท่ี  ผูท่ีอาศัยอยูในบานจึงรูสึกเยน็สบาย 
 2.  การสรางบอลลูน 
      การเปาลมรอนเขาไปภายในบอลลูน  ทําใหอากาศท่ีอยูภายในบอลลูนรอนและลอย
สูงข้ึน  เม่ืออากาศมีปริมาณมากจะทําใหบอลลูนสามารถลอยได 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 

ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 
 1)  ครูกลาวทักทายนักเรียน  และทบทวนบทเรียนท่ีไดเรียนผานมา 
 2) ครูตั้งประเด็นถามนักเรียนวา  ถานักเรียนและเพื่อนอีกคนยืนอยูกลางแดด  โดยตัว
นักเรียนใสเส้ือสีออน  สวนเพ่ือนอีกคนใสเส้ือสีเขม  นักเรียนหรือเพื่อนท่ีจะรูสึกรอนกวากัน  เพ่ือ
นําเขาสูกิจกรรม  23.1  สีของผิววัตถุกับการรับพลังงานความรอน 
 3)  ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนไดรวมกันอภิปรายวา  เหตุใดถนนคอนกรีตถึงตองทําเปน
แผนๆ โดยเวนระยะหางระหวางแผนไวเล็กนอย  เพื่อนําเขาสูกิจกรรม  23.2  ผลของความรอนตอ
เสนลวด 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูแจกใบกิจกรรมท่ี  23.1  สีของผิววัตถุกับการรับพลังงานความรอน   
2)  ครูแจกใบกิจกรรมท่ี  23.2  ผลของความรอนตอเสนลวด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
 1) กอนลงมือทํากิจกรรม  23.1  ครูอธิบายวิธีทําใหแผนโลหะต้ังตรงอยูได  โดยใชคลิบ

หนีบกระดาษหนีบแผนโลหะท่ีมุมลาง   แลวอาขาของคลิบออก  จัดใหแผนโลหะท้ังสองอยูหางไส
หลอดไฟเทาๆ กัน  ดังนัน้ควรจัดใหไสหลอดไฟตั้งอยูในแนวดิ่ง 

2)  ครูเนนใหผูเรียนระมัดระวังโดยไมสัมผัสกับหลอดไฟในขณะท่ีทําการทดลอง  เพราะ
หลอดไฟรอนอาจทําใหเกิดอันตรายไดเม่ือสัมผัส 

3)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม  23.1  ซ่ึงนักเรียนควรไดขอสรุปวา 
 “  เม่ือเปดไฟแสงท่ีตกกระทบแผนโลหะท้ังสองมีพลังงานแสง  และพลังงานความ

รอนเทากัน  เนื่องจากแผนโลหะท้ังสองหางจากหลอดไฟเทากัน  แตเทอรโมมิเตอรท่ีติดกับแผน
โลหะสีดําจะมีอุณหภูมิสูงกวาเทอรโมมิเตอรท่ีติดกับแผนโลหะสีขาว  แสดงวาแผนโลหะสีดํา
ดูดกลืนพลังงานความรอนไดดีกวาแผนโลหะสีขาว 
 4)  ครูอธิบายเร่ืองการดูดกลืนแสงและการคายความรอน  และใหความรูเร่ืองวัตถุดํา
เพิ่มเติม 
 5)  ครูแนะนําการติดต้ังและการใชอุปกรณ รวมท้ังใหความรูเกี่ยวกับไฟฟา  กอนลงมือทํา
กิจกรรม  23.2   
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6)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม  23.2  ซ่ึงควรไดขอสรุปวา   
  “เม่ือเผาลวดนิโครมเปนเวลาหนึ่ง  หลอดไฟจะสวาง แสดงวา  วงจรไฟฟาครบ
วงจร  นั่นคือลวดทองแดง  A  มาสัมผัสแผนทองแดง B  การที่ลวด  A  มาสัมผัสแผนทองแดด  B  
ไดแสดงวากอนน้ําหนักเล่ือนตํ่าลงมา  การท่ีกอนน้ําหนักท่ีถวงเล่ือนตํ่าลงมาไดแสดงวาลวดนิโครม
ยาวข้ึนเม่ือไดรับพลังงานความรอน 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 

1)  ครูตั้งประเด็นใหผูเรียนไดอภิปรายวา  แผนโลหะสีดํากับแผนโลหะสีขาวคายความรอน 
ไดดีเทากันหรือไม  ซ่ึงนักเรียนควรตอบวา  วัตถุท่ีผิวสีเขมจะดูดกลืนและคายพลังงานความรอนได
ดีกวาวัตถุสีออน 

2)  ครูใหผูเรียนไดรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสีของวัตถุท่ีมีผลตอการดูดกลืนความรอนท่ี 
สามารถนําไปใชเพื่อใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 3)  ครูใหอธิบายเร่ืองการขยายตัวของวัตถุ  และใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกับสัมประสิทธ์ิของ
การขยายตัว   

 4)  ครูตั้งประเด็นใหผูเรียนไดอภิปรายเกี่ยวกับการใชความรูเร่ืองการขยายตัวของวัตถุมาใช
ในชีวิตประจําวัน 

5)  ครูแจกใบความรูท่ี  23  การดูดกลืนรังสี  การคายความรอน  และการขยายตัวของวัตถุ
พรอมท้ังแจกใบงานท่ี 23   
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 

1)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม  23.1  สีของผิววัตถุกับการรับพลังงานความรอน   
2)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม 23.2  ผลของความรอนตอเสนลวด 

 3)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 23 
 4)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงสมุดจดบันทึก 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 2)  ใบความรู 23  เร่ือง การดูดกลืนรังสี  การคายความรอน  และการขยายตัวของวัตถุ 
 3)  ใบกจิกรรม 23.1  สีของผิววัตถุกับการรับพลังงานความรอน   

4)  ใบกจิกรรม 23. 2  ผลของความรอนตอเสนลวด 
5)  ใบงาน  23 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภิปราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง  และกระบวนการทํางานกลุม   
 2)  คะแนนจากใบกจิกรรม 23.1  สีของผิววัตถุกับการรับพลังงานความรอน  ใบกิจกรรม 
23. 2  ผลของความรอนตอเสนลวด  และใบงาน  23 
 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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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 




