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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว20206 รายวิชา พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์  สาระ เพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 หน่วยกิต  เวลาเรยีน 40 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางสาวพรศรี  ณ นคร ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีว

มวล และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลงังานดังกล่าว และ
การนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลงังานทดแทน และตระหนักถึงความสำคัญ บทบาทและผลกระทบของพลังงาน
เหล่าน้ันที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมทีเ่หมาะสม 

 
ผลการเรียนรู ้

 
1. อธิบายความสำคัญของพลังงานทดแทน 
2. อธิบายหลกัการทางวิทยาศาสตร์ ในการนำพลังงานแสงอาทติย์  พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์ ไปใช้ประโยชน์ 
3. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและ

พลังงานนิวเคลียร์ ในประเทศไทย 
4. อธิบายข้อดีและข้อจำกัดเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนา ของพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและพลงังานนิวเคลียร์ 
 

รวมท้ังหมด    4   ผลการเรยีนรู ้
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กำหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระทีส่อน 

ผลการเรียนรู ้ จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 บทนำพลังงานทดแทน
กับการใช้ประโยชน ์

1.อธิบายความสำคัญของ
พลังงานทดแทน 
2.อธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์  พลงังานลม พลงังาน
น้ำ พลังงานชีวมวลและพลังงาน
นิวเคลียร์ ไปใช้ประโยชน ์
3.อธิบายการใช้ประโยชน์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลงังานลม 
พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและ
พลังงานนิวเคลียร์ ในประเทศไทย 
4.อธิบายข้อดีและข้อจำกัด
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนว
ทางการพัฒนา ของพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้ำ พลังงานชีวมวลและพลังงาน
นิวเคลียร ์

2   

2 พลังงานน้ำ ทดลอง อภิปรายและเขียนสรุป
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกบัพลงังานน้ำและผลที่
เกิดจากพลงังานน้ำ 

2 ใบกิจกรรมที่ 1
มหัศจรรยพ์ลงังาน
น้ำ 
 

5 

3 การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานน้ำ 

ทดลอง อภิปรายและเขียนสรุป
เกี่ยวกับการนำพลังงานน้ำมาใช้
ผลิตไฟฟ้า 
และเขียนสรปุหลักการผลิตไฟฟ้า
ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก 

2 ใบกิจกรรมที่ ๒
ช้ินงานประดิษฐ์
กังหันน้ำ 
 

5 

4 ข้อดี ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการ
นำพลังงานน้ำไปใช้
ประโยชน ์

คิดวิเคราะห์ อภิปรายและเขียน
สรปุ เกี่ยวกับความสำคัญ ข้อดี 
ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา
ในการนำพลงังานน้ำไปใช้
ประโยชน ์
 

2 สอบกลางภาค 5 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระทีส่อน 

ผลการเรียนรู ้ จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

5 ใบงานสำหรบัการศึกษา
ภาคสนาม การผลิต
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลัง
น้ำ 

 2 การศึกษา
ภาคสนาม 

๕ 

6 พลังงานลม ทดลอง อภิปราย 
และเขียนสรปุหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกบั
พลังงานลมและผลที่เกิดจาก
พลังงานลม 

2 ใบกิจกรรมที่ ๓ 
มหัศจรรยพ์ลงังาน
ลม 

 

5 

7 การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานลม 

ทดลอง อภิปราย และเขียนสรุป
เกี่ยวกับการนำพลังงานลมมาใช้
ผลิตไฟฟ้า 
เขียนสรปุศักยภาพพลังงานลมกับ
การผลิตไฟฟ้า 

2 ใบกิจกรรมที่ ๔
ช้ินงานประดิษฐ์
กังหันลม 
 

5 

8 ข้อดี ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการ
นำพลังงานลมไปใช้
ประโยชน ์

คิดวิเคราะห์ อภิปราย และเขียน
สรปุเกี่ยวกบัความสำคัญ ข้อด ี
ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา
ในการนำพลงังานลมไปใช้
ประโยชน ์

2 สอบกลางภาค 5 

9 ใบงานสำหรบัการศึกษา
ภาคสนาม การติดตั้ง
กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 2 การศึกษา
ภาคสนาม 

๕ 

10 พลังงานแสงอาทิตย์ สืบค้นข้อมลู สังเกต เปรียบเทียบ 
คิดวิเคราะห ์
อภิปรายและเขียนสรุปลักษณะ
ของพลงังานแสงอาทิตย์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์กบัอุณหภูมิ
อากาศ 
ปัจจัยที่มผีลตอ่ความเข้มรงัสีดวง
อาทิตย์ และความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์ที่ประเทศไทยและโลก
ได้รับ 

2 สอบปลายภาค 5 

11 การใช้ประโยชน์
พลังงานแสงอาทิตย์โดย
เปลี่ยนเป็นพลงังาน
ความร้อน,พลังงาน
ไฟฟ้า 

ทดลอง สังเกต อภิปราย และ
เขียนสรปุหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ โดย
การเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 

2 ใบกิจกรรมที่ ๕
เปลี่ยนพลงังาน
แสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า 

5 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระทีส่อน 

ผลการเรียนรู ้ จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

12 ข้อดี ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการ
นำพลังงานแสงอาทิตย์
ไปใช้ประโยชน ์

คิดวิเคราะห์ อภิปราย และเขียน
สรปุเกี่ยวกบัความสำคัญ ข้อด ี
ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา
ในการนำพลงังานแสงอาทิตย์ไป
ใช้ประโยชน ์

2 สอบปลายภาค 
 

๕ 

13 ใบงานสำหรบัการศึกษา
ภาคสนาม การใช้
ประโยชน์พลังงาน
แสงอาทิตย์ในด้านต่างๆ 

 2 การศึกษา
ภาคสนาม 

๕ 

14 แหล่งพลงังานชีวมวล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับ
ความหมายและองค์ประกอบ
พื้นฐานของชีวมวล รูปแบบการใช้
ชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน และ
แหล่งพลงังานชีวมวล 

2 ใบกิจกรรมที่ ๖ 
ชีวมวลในท้องถ่ิน 
การศึกษภาคสนาม 

5 

15 การใช้ชีวมวลเพื่อผลิต
พลังงาน 

ออกแบบ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
อภิปรายและอธิบายได้ว่า ชีวมวล
สามารถนำมาผลิตเป็นแหลง่
พลังงานได ้
โดยใช้เป็นเช้ือเพลงิโดยตรงและ
ใช้เป็นเช้ือเพลงิในรูปแบบอื่นๆ 

2 ใบกิจกรรมที่ ๗ 
เช้ือเพลิงจากชีว
มวล การแปรรปู
ชีวมวล 
 

๕ 

16 ผลจากการนำพลงังาน
ชีวมวลไปใช้ประโยชน์
และแนวทางการพัฒนา 

ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
อธิบาย 
และอภิปรายเกี่ยวกบัผลทีเ่กิด
จากการนำพลงังานชีวมวลไปใช้
ประโยชน์และแนวทางการพัฒนา 

2 ใบกิจกรรมที่ ๘ 
พลังงานชีวมวลใน
ท้องถ่ินของเรา 

5 

17 นิวเคลียร์คืออะไร 
พลังงานนิวเคลียร์มา
จากไหน 

1. เขียนบรรยายและยกตัวอย่าง
ความสำคัญของพลังงาน
นิวเคลียร ์
2. เขียนสรปุหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการนำพลังงาน
นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน ์
3. เขียนบรรยายและยกตัวอย่าง
การใช้ประโยชน์พลงังาน
นิวเคลียร์ในประเทศไทย 
4. เขียนสรปุข้อดี ข้อจำกัดและ
แนวทางการพฒันาในการนำ
พลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ 
 

2 สอบปลายภาค 5 

18 การผลิตไฟฟ้าไทย 2 สอบปลายภาค ๕ 
19 โรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร ์
2 ใบกิจกรรมที่ ๙ 

โต้วาที เรื่อง 
โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร ์

๕ 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระทีส่อน 

ผลการเรียนรู ้ จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

20 ใช้พลังงานรอบบ้าน
และในชุมชนให้เกิด
ประโยชน ์

วิเคราะห์และออกแบบวิธีการใช้
พลังงานต่างๆ ที่อยูร่อบบ้านหรือ
ภายในชุมชนมาใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าและพลงังานความ
ร้อน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ 

2 ใบกิจกรรมที่ ๑๐ 
ใช้พลังงานรอบ
บ้านและในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์ 

5 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุม่ 
3. การสบืค้นข้อมลู 

การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเกบ็ระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =๘๐:๒0 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดงันี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  ๓๕ คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (พลงังานน้ำ,พลงังานลม)  ๒๕ คะแนน 
  1.2 การศึกษาภาคสนาม     ๑0 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลางภาค       ๑0 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  3๕ คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (พลงังานแสงอาทิตย์,พลงังานชีวมวล) ๒๕ คะแนน 
  3.2  การศึกษาภาคสนาม     ๑0 คะแนน   
 4. คะแนนสอบปลายภาค      20 คะแนน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสอืเรียนรายวิชาเพิม่เติมวิทยาศาสตร์ พลงังานทดแทนกับการใช้ประโยชน ์ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. internet 
3. แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
 

 
 


