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โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว20206 รายวิชา พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์  สาระ เพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 หน่วยกิต  เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางสาวพรศรี  ณ นคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีว

มวล และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานดังกล่าว และ
การนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหล่านั้นท่ีมีต่อมนุษย์
และส่ิงแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
1. อธิบายความสำคัญของพลังงานทดแทน 
2. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการนำพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงานนวิเคลียร์ ไปใช้ประโยชน์ 
3. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและ

พลังงานนิวเคลียร์ ในประเทศไทย 
4. อธิบายข้อดแีละข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนา ของพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์ 
 

รวมทั้งหมด    4   ผลการเรียนรู้ 
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กำหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ผลการเรียนรู้ จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 บทนำพลังงานทดแทนกับ
การใช้ประโยชน์ 

1.อธิบายความสำคัญ
ของพลังงานทดแทน 
2.อธิบายหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ใน
การนำพลังงาน
แสงอาทิตย์  พลังงาน
ลม พลังงานน้ำ 
พลังงานชีวมวลและ
พลังงานนิวเคลียร์ ไป
ใช้ประโยชน์ 
3.อธิบายการใช้
ประโยชน์ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม พลังงานน้ำ 
พลังงานชีวมวลและ
พลังงานนิวเคลียร์ ใน
ประเทศไทย 
4.อธิบายข้อดแีละ
ข้อจำกัดเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์และแนว
ทางการพัฒนา ของ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงาน
น้ำ พลังงานชีวมวล
และพลังงาน
นิวเคลียร์ 

2   

2 พลังงานน้ำ  2 ประดิษฐ์กังหัน 5 
3 การใช้ประโยชน์จากพลังงาน

น้ำ 
 2 สอบกลางภาค 5 

4 ข้อดี ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการนำ
พลังงานน้ำไปใช้ประโยชน ์

 2 สอบกลางภาค 5 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ผลการเรียนรู้ จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

5 ใบงานสำหรับการศึกษา
ภาคสนามการผลิตไฟฟ้าใน
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

 2 การศึกษาภาคสนาม 10 

6 พลังงานลม  2 ประดิษฐ์กังหัน 5 
7 การใช้ประโยชน์จากพลังงาน

ลม 
 2 สอบกลางภาค 5 

8 ข้อดี ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการนำ
พลังงานลมไปใช้ประโยชน์ 

 2 สอบกลางภาค 5 

9 ใบงานสำหรับการศึกษา
ภาคสนามการติดต้ังกังหัน
ลมเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 2 การศึกษาภาคสนาม 10 

10 พลังงานแสงอาทิตย์  2 สอบปลายภาค 5 
11 การใช้ประโยชน์พลังงาน

แสงอาทิตย์โดยเปล่ียนเป็น
พลังงานความร้อน,พลังงาน
ไฟฟ้า 

 2 ช้ินงาน 5 

12 ข้อดี ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการนำ
พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้
ประโยชน์ 

 2   

13 ใบงานสำหรับการศึกษา
ภาคสนามการใช้ประโยชน์
พลังงานแสงอาทิตย์ในด้าน
ต่างๆ 

 2 การศึกษาภาคสนาม 10 

14 แหล่งพลังงานชีวมวล  2 สอบปลายภาค 5 
15 การใช้ชีวมวลเพื่อผลิต

พลังงาน 
 2 การศึกษาภาคสนาม 10 

16 ผลจากการนำพลังงานชีว
มวลไปใช้ประโยชน์และแนว
ทางการพัฒนา 

 2 ช้ินงาน 5 

17 นิวเคลียร์คืออะไร พลังงาน
นิวเคลียร์มาจากไหน 

 2 สอบปลายภาค 5 

18 การผลิตไฟฟ้าไทย  2   
19 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  2   
20 ใช้พลังงานรอบบ้านและใน

ชุมชนให้เกิดประโยชน์ 
 2 สอบปลายภาค 5 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นขอ้มูล 

 

การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =80:20 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  30 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (พลังงานน้ำ,พลังงานลม)  10 คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (การศึกษาภาคสนาม)  20 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  30 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานชีวมวล) 10 คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (การศึกษาภาคสนาม)  20 คะแนน   
 4. คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. internet 
3. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 
 
 
 


