
ตอนที่ 3 : ตัวอยางหนวยการเรียนรู                     
และแผนการจดัการเรียนรูเกี่ยวกับพลงังาน 

 

ตัวอยางหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่องพลังงาน สิ่งแวดลอม และ
การอนุรักษ 
 

หนวยการเรียนรูที่   1 
เร่ือง ความหมายและความสําคญัของพลังงาน      
ระดับชั้น   ประถมศึกษา 

3 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของพลังงาน 

2. เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบตัิตนในชีวติประจําวัน เม่ือไมมีพลังงานใช 
 
แนวคิดหลัก 

พลังงาน หมายถึง สิ่งที่สามารถทําใหสสารเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงและมีความสําคัญ
ตอการดํารงของสิ่งมีชีวิต 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. เปดบทเรยีน 

1) นักเรียนสังเกตดินนํ้ามันที่ครูแจกให (รูปทรงลูกเตา) และบอกลักษณะของรูปทรงของ
ดินนํ้ามัน 

2) นักเรียนกระทาํตอดินนํ้ามันดวยวธิีการตางๆ เชน บบี โยน ปา สังเกต และบอกสิ่งที่
สังเกตเห็น 

3) เขียนสิ่งทีส่งสยัหรืออยากรูจากการกระทาํตอดินนํ้ามัน 

4) นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอขอสงสัยวาเกี่ยวของกับอะไร และหาคําตอบไดหรืไม ถา
ไดเรามาหาคําตอบกัน 
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5) แบงกลุมนักเรยีนออกเปนกลุมละ 4 คน ดําเนินการเลอืกประธานและเลขานุการกลุม 

6) ประธานดําเนนิการอภิปรายเพื่อสรางขอตกลง 

2. การสํารวจและคนหา 

1) นักเรยีนแตละกลุมปลอยรถแขงเคลื่อนที่โดยใชถาน เขาชนดินนํ้ามัน สังเกตและบันทึกผล 

2) นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลทีไ่ดจากการทํากิจกรรมตามขอ
คําถามตอไปนี้ 

 รถแขงเคลื่อนที่ไดอยางไร 

 ดินนํ้ามันเปลีย่นรูปรางไดหรือไมหลังถูกชน ถาเปลี่ยนมีสาเหตุมาจากอะไร 

 ในชีวติประจําวันนักเรียนคนปฏิบตัิตนอยางไร ในการขับรถ เพราะอะไร 

3. ขั้นสรุปและขยายความรู 

1) นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

2) ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน เพ่ือใหไดขอสรุปเกีย่วกับการเคลือ่นที่ของรถและการ
เปลี่ยนรปูของดินน้ํามัน เปนผลมาจากพลังงาน ซ่ึงพลังงานหมายถึง สิ่งที่สามารถทําให
สสารเคลื่อนทีห่รือเปลี่ยนแปลง 

3) นักเรียนระดมสมอง เพ่ือแสดงความคิดเห็นวา ถาไมมีพลังงานจะเกิดอะไรขึ้น แลว
นําเสนอโดยการวาดภาพและอธบิายตามภาพ นําภาพมาติดหนาชั้นเรียน 

4) นักเรียนกลุมอ่ืนๆ ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาพที่ติดไวทีบ่อรดหนาชั้นเรียน 

4. การคิด/ทําตอไป 

     นักเรียนแสดงความคิดเห็นวา “ถาไมมีพลังงานใชในชวีติประจําวัน นักเรยีนจะทํา
อยางไร” 

 
สื่อ/แหลงเรียนรู 

1. ดินน้ํามัน 

2. รถแขง 

3. สี 

4. กระดาษวาดเขียน 
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การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินทักษะการคิด จากผลงานและพฤติกรรมการทํากิจกรรม 

2. ประเมินองคความรูจากผลงาน 

3. ประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
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หนวยการเรียนรูที่   1 
เร่ือง รูปของพลังงาน      
ระดับชั้น   ประถมศึกษา 

2 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

วิเคราะห อธิบาย และสรุปรูปของพลังงานชนิดตางๆ และการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 
 
แนวคิดหลัก 

รูปของพลังงานมีรูปแบบที่แตกตางกันเชน พลังงานความรอน พลังงานแสง พลังงานกล 
พลังงานเคมี เปนตน 

 พลังงานความรอน เปนพลงังานที่ทําใหสิง่ตางๆ อุนขึ้น 

 พลังงานแสง เปนพลังงานที่ทําใหเรามองเห็นสิ่งตางๆ 

 พลังงานเสียง เปนพลังงานที่เราสามารถไดยิน 

 พลังงานกล เปนพลังงานที่สามารถนํามาใชประโยชน โดยอาศัยกลไกหรอื
อุปกรณเครื่องจักรตางๆ 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. เปดบทเรียน 

1. นักเรียนบอกความรูสึกเม่ือนํามือเขาใกลเปลวไฟจากเทียนไข 

2. ครูใชคําถาม ถามนักเรียนวา จากความรูสึกของนักเรียนในขอ (1) เกิดจากนักเรียน
ไดรับพลังงานอะไรจากเปลวไฟ นอกจากพลังงานดังกลาวแลว นักเรียนรูจักพลงังานใน
รูปแบบอ่ืนหรอืไม ถามี มีอะไรอีกบาง 

3. แบงกลุมนักเรยีนออกเปน กลุมละ 4 คน ดําเนินการเลอืกประธาน และเลขานุการกลุม  

4. ประธานดําเนนิการอภิปรายเพื่อสรางขอตกลงและบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม 

5. ครูทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกบัการเรียนเปนฐาน และผังของแตละฐาน ดังน้ี 
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2. การสํารวจและคนหา 

2.1 ตัวแทนกลุมจับฉลากเพื่อเขาฐานแรกดังน้ี 

ฐานที่ 1 เรื่อง บานพลังงานแสงอาทิตย 

ฐานที่ 2  เรื่อง เพลง 

ฐานที่ 3  เรื่อง กลองมืด 

ฐานที่ 4  เรื่อง วงลอกระแสน้ํา 

ฐานที่ 5  เรื่อง แบตเตอรี่มะนาว 

2.2 ใหนักเรียนทํากิจกรรมในฐาน ฐานละ 10 นาท ีแตละกลุมทํากิจกรรมจนครบ 5 ฐาน 
ครูเดินสังเกตการทาํกิจกรรมแตละฐานของนักเรยีน และใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิด
ปญหา 

2.3 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอการทํากิจกรรมโดยนักเรียนกลุมอ่ืนรวมแสดงความ
คิดเห็น ครูฟงการนําเสนอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3 ขั้นสรุปและขยายความรู 

3.1 นักเรียนอภิปรายและสรปุผลที่ไดจากการทํากิจกรรมฐานตางๆ ตามแนวคําถาม
ตอไปน้ี 

3.1.1 พลังงานที่พบมีกี่รูปแบบอะไรบาง 

3.1.2 นักเรียนใหความหมายพลังงานแตละรูปแบบวาอยางไร 

3.1.3 จากกิจกรรมขางตน นักเรียนสรุปผลไดวาอยางไร 

3.2 ครูใหความรูเพ่ิมเติมเกีย่วกับรปูของพลังงานและการเปลี่ยนรปูพลังงาน 

4 การคิด/ทําตอไป 

นักเรียนสรุปการเรียนรูเกีย่วกับเรื่อง รูปของพลังงาน โดยใชเทคนิคการสรุปแบบ 
Concept map 

สื่อ แหลงการเรียนรู 

1. ใบกิจกรรม 

2. เทียนไข 

3. ไมขีดไฟ 

4. เทอรโมมิเตอร 

5. กลองบาน 

6. วิทย ุ

7. กลองมืด 

8. ไฟฉายหรือหลอดไฟ 

9. วงลอ 

10. สายยาง/กอกน้ํา 
11. เชือก 

12. ดินสอ 

13. มะนาว 
14. สายไฟปากจระเข 
15. แผนทองแดง แผนสังกะส ี

16. หลอดไฟ 

การวัดประเมินผล 

1. ประเมินทักษะการคิด จากผลงานและพฤติกรรมการทํากิจกรรม 

2. ประเมินองคความรูจาก Concept  map 

3. ประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
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หนวยการเรยีนรู 
รูจักพลงังาน 

ใบกิจกรรมฐานที่ 1 
เร่ือง บานพลังงานแสงอาทิตย 

ระดับประถมศึกษา 

คําชี้แจง 

1. นักเรียนสังเกตกลอง 2 ใบวามีสิ่งใดที่เหมือนหรือตางกันบาง บันทึกผลลงในสมุด 

2. เสียบเทอรมอมิเตอร ดังภาพ ตั้งกลองทิ้งไวกลางแดด 5 นาที 

3. อานอุณหภูมิทั้งสองและบนัทึกผล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ตอบคําถามตอไปน้ี 

4.1 คาอุณหภูมิที่อานไดจากเทอรมอมิเตอรระหวางกอนไดรับแสงอาทิตยกับขณะไดรับ
แสงอาทิตยแตกตางกันหรอืไม อยางไร 

4.2 ผลที่เกิดขึ้นจากขอ 4.1 เปนผลมาจากสิ่งใด และสิ่งน้ันนักเรียนคิดวาเปนพลังงาน
หรือไม ถาเปนเปนพลังงานอะไร 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 3  : ตัวอยางหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงาน                                                                                        

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3-8 

หนวยการเรยีนรู 
รูจักพลงังาน 

ใบกิจกรรมฐานที่ 2 
เร่ือง เพลงจากวิทย ุ

ระดับประถมศึกษา 

คําชี้แจง 

1. นักเรียนเปดวทิยุ และบันทกึสิ่งที่เปลีย่นแปลงไปกอนและหลังเปดวทิย ุ

2. ตอบคําถามตอไปน้ี 

2.1 ระหวางกอนเปดวิทยุและขณะเปดวิทยุ นักเรียนพบสิง่แตกตางอะไรบาง 

2.2 สิ่งที่เกิดขึ้นขณะเปดวิทยุเปนพลังงานหรือไม ถาเปนนักเรียนคิดวาเปนพลังงาน
อะไร 

 

หนวยการเรยีนรู 
รูจักพลงังาน 

ใบกิจกรรมฐานที่ 3 
เร่ือง กลองมดื 

ระดับประถมศึกษา 

คําชี้แจง 

1. นักเรยีนสังเกตสิ่งที่อยูในกลองโดยเปดดานบนของกลอง บันทึกสิ่งทีส่ังเกตพบลงในสมุด 

2. เปดไฟหรือฉายไฟเขาไปดานบนของกลอง สังเกตสิ่งที่อยูในกลอง บันทึกสิ่งที่สังเกตพบ
ลงในสมุด 

 

 

 

 

 

 

3. ตอบคําถามตอไปน้ี 

3.1 กอนและหลังฉายไฟ  นักเรยีนสังเกตพบสิ่งใดที่แตกตางกัน 

3.2 ผลที่เกิดขึ้นเม่ือเปดไฟแลวมาจากสิ่งใด และสิ่งน้ันเปนพลังงานหรือไม ถาเปนเปน
พลังงานอะไร 
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หนวยการเรยีนรู 
รูจักพลงังาน 

ใบกิจกรรมฐานที่ 4 
เร่ือง วงลอกระแสน้ํา 

ระดับประถมศึกษา 

คําชี้แจง 

1. นักเรียนสังเกตวงลอและตําแหนงของดินสอ กอนเปดน้ําผานวงลอ บนัทึกผลการสงัเกต
ลงในสมุด 

2. เปดน้ําผานวงลอและสังเกตวงลอและตําแหนงของดินสอ บันทึกผลการสังเกตลงในสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ตอบคําถามตอไปน้ี 

3.1 กอนและระหวางปลอยน้ําผานวงลอนักเรยีนพบความแตกตางอะไรบาง 
3.2 สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางปลอยน้าํเปนผลมาจากสิ่งใด สิ่งน้ันเปนพลังงานหรือไม ถาเปน

นักเรียนคิดวาเปนพลังงานอะไร 
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หนวยการเรยีนรู 
รูจักพลงังาน 

ใบกิจกรรมฐานที่ 5 
เร่ือง แบตเตอรี่มะนาว 

ระดับประถมศึกษา 

คําชี้แจง 

1. นักเรียนสังเกตหลอดไฟกอนและระหวางทําการทดลองตามภาพ บันทึกผลการสงัเกต
ลงในสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ตอบคําถามตอไปน้ี 

2.1 ถาตอสายไฟไมครบวงจรและตอไฟใหครบวงจรมีสิ่งใดที่แตกตางกัน 

2.2 สิ่งที่เกิดขึ้นขณะตอสายไฟใหครบวงจร เปนผลมาจากสิ่งใด สิ่งน้ันเปนพลังงาน
หรือไม ถาเปนนักเรียนคิดวาเปนพลังงานอะไร 
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หนวยการเรียนรูที่   2 
เร่ือง การผลิตพลังงานประเภทตางๆ ในทองถิน่      
ระดับชั้น   ชวงชั้นที่ 2 

4 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการผลติพลังงานในทองถิ่น 

2. มีทักษะในการสํารวจตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับการผลติพลังงาน 

3. ตระหนักในคณุคาของวัตถดิุบ (เชื้อเพลิง) ในการผลติพลังงานในทองถิ่น 
 
สาระสําคญั/แนวคิดหลัก 

พลังงาน คือ ความสามารถในการทํางาน ในชวีิตประจําวันของเรา มีพลังงานเขามาเกี่ยวของกับ
การดํารงชีวิตตลอดเวลา เราทํางานตางๆ ไดเน่ืองจากพลังงานจากอาหารที่กิน นํ้าก็มีพลังงาน
สะสมอยู ลมมีพลังงานทําใหเกิดการหมุนของกังหัน การปลิวของกระดาษ ไฟฟาทําใหเกิดความ
รอน แสงสวาง นํ้ามันทําใหรถ หรือยานพาหนะเคลื่อนไหว ทําใหเกิดแสงสวาง ถาน ฟน ทําให
เกิดความรอน เกิดแสงสวาง แสงอาทิตยทําใหเกิดความรอน ทําใหเรามองเห็น พลังงานที่ไดมา
แตละประเภทจึงมีตนทุนการผลิตแตกตางกัน 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นสรางความสนใจ 

1.1 ใหผูเรียนกลุม 1, 3, 5, 7 ดูแผนภาพหมายเลข 11 แลวรวมกันวิเคราะหตามประเด็น
คําถามตอไปนี้ 

1) สิ่งมีชีวติไดพลังงานจากไหน 

2) พืช และสตัวมีวิธีการไดมาซึ่งพลังงาน เหมือนหรือตางกันอยางไร 

1.2 ใหผูเรียนกลุม 2, 4, 6, 8 ศึกษาแผนภาพหมายเลข 22  แลวรวมกันวิเคราะหตาม
ประเด็นคําถามตอไปน้ี 

1) จากแผนภาพ มีพลังงานอะไรบาง 

2) พลังงานใดทีท่องถิ่นของนักเรียนผลติไดเอง 

                                                           
1 ภาพหนา 7 จากหนังสือพลังงาน จัดพิมพโดย สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
2 ภาพหนา 8 จากหนังสือพลังงาน จัดพิมพโดย สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
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1.3 สุมตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการวิเคราะห 
1.4 ผูสอนใชคําถามนําเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการผลติพลังงานประเภท
ตางๆ ที่สําคญัในชวีิตประจําวัน 

2. ขั้นการสํารวจตรวจสอบ 

2.1 ผูเรียนแตละกลุมทํากิจกรรม ดังตอไปน้ี 

- กลุม 1, 3, 5  ทํากิจกรรมการผลิตพลังงานความรอนจากดวงอาทิตย (กิจกรรมการ
กลั่นนํ้าจากแสงอาทิตย จากกิจกรรมอนุรักษพลังงานในหนังสือพลังงาน หนา 19 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 

- กลุม 2, 4, 7 ทํากิจกรรมการกลั่นนํ้าจากตะเกียงแอลกอฮอล 

- กลุม 6, 8 ทํากิจกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจากน้ําตก 

2.2 ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอขอมูลผลการทาํกิจกรรม 

3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

3.1 นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ 

- การผลิตพลังงานความรอน 

- การผลิตพลังงานไฟฟา 

- เปรียบเทียบขอดีขอเสีย ของการผลิตพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยและจาก
เชื้อเพลิง (แอลกอฮอล) 

3.2 ผูสอนใชคําถามนําเขาสูการผลิตพลังงานความรอน, พลังงานไฟฟา แบบอ่ืนๆ 

4. ขั้นขยายความรู 

4.1 ผูเรียนแตละกลุมรับเอกสารใบความรูและใบกิจกรรมการผลิตพลังงานความรอน/การ
ผลิตพลังงานไฟฟาแบบตางๆ 

4.2 ผูเรียนศึกษาใบความรูจัดทาํ Concept mapping ตามใบกิจกรรม 

4.3  ผูเรียนนําเสนอ Concept mapping 

4.4 ผูเรียนแตละคนวาดภาพแสดงขั้นตอนการผลติพลังงานความรอนจากไฟฟา/วตัถุดิบ 
(เชื้อเพลิง) พรอมเขียนบรรยายใหเหตผุลประกอบในการเลือกใชเชื้อเพลิงในการผลติ 
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สื่อ/อุปกรณ 

- ใบความรูเรื่อง “พลังงานในทองถิ่น” 

- ใบความรูเรื่อง “การผลิตพลังงานประเภทตางๆ” 

- ใบกิจกรรม “การกลั่นนํ้าจากแสงอาทิตย 

- ใบกิจกรรม “การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา” 

- กระดาษ A4 

- ดินสอสี 

- อุปกรณการทดลองตามกิจกรรม 

o ชุดสาธิตการเกิดพลังงานไฟฟา 
o ตะเกียงแอลกอฮอล 
o หลอดทดลองขนาดใหญ และขนาดเล็ก 

o บีกเกอร 
o จุกยาง/ทอนํากาซ 

o อางพลาสติก ถวย กระดาษกาว นํ้าส ี
 

  
ภาพหมายเลข 1  

(ภาพหนา 7 จากหนังสือพลังงาน) 
ภาพหมายเลข 2  

(ภาพหนา 8 จากหนังสือพลังงาน) 
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การประเมินผล 

1. ประเมินผลการทํากิจกรรม ขั้นสรางความสนใจ 

2. ประเมินการทาํกิจกรรมขั้นสํารวจตรวจสอบ 

3. ประเมินการทาํกิจกรรมขั้นขยายความรู ขอ 4.4 

4. ประเมินโดยการสังเกต การมีสวนรวมในกิจกรรม การตอบคําถาม การอภิปราย และการ
นําเสนอ 

 
 
 

เอกสารอางอิง 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2544) พลังงานเพื่อความเขาใจ ใชอยางรูคณุคา พัฒนาสู

ความยั่งยืน โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว กรุงเทพฯ  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2540) กิจกรรมอนุรักษพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน. 
 บริษทั นานมีบุคส จํากัด. กรุงเทพฯ  
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หนวยการเรียนรูที่   2 
เร่ือง การใชพลังงานและผลกระทบ      

วิชา   วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 2 

6 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหและอภิปรายผลกระทบจากการผลิตและใชพลังงานใน
ชีวติประจําวัน 

2. นักเรียนนําเสนอแนวคิดในการผลิตพลังงาน การใชัพลังงานและผลกระทบ 

3. ตระหนัก รูคุณคาของพลังงาน ใชพลังงานไดคุมคาและเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

แนวคิดหลัก 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
จํานวนมาก การใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยทําใหเกิดวิกฤตการณ
ธรรมชาติ ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศเปลีย่นแปลง สงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ เกิด
ภัยแลง อุทกภัย ไฟไหมปา โรคระบาด โรคจากสิ่งแวดลอมเปนพิษเพ่ิมมากขึ้น ถี่ขึ้น ซ่ึงเปน
ปญหาสําคัญที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกันแกไขใหเกดิผลกระทบนอยที่สุด 

เม่ือผูเรียน ไดปฏิบัติกิจกรรมสํารวจตรวจสอบคิดวิเคราะห อภิปรายผลกระทบจากการ
ผลิตและใชพลังงานของแตละคนอยางรอบคอบแลวจะเกิดความตระหนัก เห็นคุณคาของการ
ผลิตและใชพลังงาน หากผลิตและใชพลังงานอยางฟุมเฟอยจะเกิดผลกระทบเกิดวิกฤตการณ
ธรรมชาตติามมา กอใหเกิดพฤติกรรมที่ดีในการใชพลังงานอยางถูกตองและยั่งยืน 
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การจัดกระบวนการเรียนรู 

กระบวนการทั่วไป : กระบวนการกลุม 

กระบวนการเฉพาะ : กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

การนําเขาสูบทเรียน 

E1 ขั้นสรางความสนใจ 

- ครูใชสถานการณ ใหนักเรียนออกมาหนาชั้น หมุนไดนาโมชุดเปลี่ยนพลังงานทําให
หลอดไฟสวาง จํานวน 1 หลอด 2 หลอด และ 3 หลอด เม่ือเพ่ิมจํานวนหลอดไฟมากขึ้น
จะเกิดอะไรขึน้ 

การปฏิบตัิการสอน 

E2  ขั้นสํารวจและคนหา 

- นักเรียนสังเกตภาพปลานกยูงในขวดใบที ่1 มีปลาหางนกยูง 5 ตวั และลูกน้ํา ปลาตาย
หมด ขวดใบที่ 2 มีปลาหางนกยูง ลูกน้ํา และสาหราย ปลาไมตาย ทาํไมจึงเปนเชนน้ัน 

- นักเรยีนศึกษาใบกิจกรรมที1่ เร่ืองสิ่งมีชวีติในระบบนิเวศ แลวใหนักเรียนแบงกลุมออกไป
ศึกษาระบบนเิวศธรรมชาตใินโรงเรียน ไดแก สระนํ้า สวนปา สนามหญา และขาง
หอประชุม วาพบสิ่งมีชวีติชนิดใด องคประกอบทางกายภาพและชวีภาพในระบบนิเวศมี
ความสัมพันธกันอยางไร ถาสิง่มีชีวติชนิดใดชนิดหนึ่งตายหมดจะสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวติอ่ืนอยางไร และการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศอันเนื่องจากกิจกรรมตางๆ ของ
มนุษยจะสงผลกระทบตอสมดุลของระบบนิเวศ 

E3  ขั้นอธิบายและลงขอสรปุ 

- นักเรยีนอภปิรายถึงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงความสมดุลในระบบนิเวศ ขวดใบที่ 1 
ปลาตายเพราะไมมีสาหราย พืชเปนผูผลติ O2  เม่ือขาด O2  จะเกดิผลกระทบคอืนํ้าเสยี 
ปลาตาย การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทําใหเกิดวิกฤติการณธรรมชาต ิ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางฟุมเฟอยจะสงผลกระทบตอมนุษยอยางไรบางนักเรยีนอภิปราย
แนวทางการใช ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด และคุมคาตามแนวคิดของกลุมจนได
แนวทางการอนุรักษ การใช การสรางพลังงานทดแทน 

- นักเรยีนศึกษาใบกิจกรรมที2่ เร่ืองรวมใจพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ครูนํา 
VCD เร่ืองกําเนิดปโตรเลยีม และเรื่องนิวเคลยีรพลังงานโลก เปดใหนักเรยีนศกึษารปูแบบ
วิธกีาร สรปุแนวคิด ผลกระทบจากการผลติและใชพลังงานอยางฟุมเฟอย อภิปรายแนวคิด 
การผลติพลังงานทดแทน และการใชพลงังานอยางประหยัดและคุมคาที่ทําใหเกิดผล
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กระทบนอยทีสุ่ดตามแนวคดิอยางอิสระในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติ กลอน บทเพลง 
ละคร หรือโครงงานวิทยาศาสตร และชวยกันคิดเกณฑรวมกนั 

การสรุปบทเรยีน 

- นักเรียนและครู สังเกตการแสดงของแตละกลุม คนหาจุดเดนตามเกณฑที่กําหนด 

- นักเรียนสงเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตรในหัวขอ“จะผลิตพลังงานทดแทนไดอยางไร” 
หรือ “เราจะลดสภาวะโลกรอนไดอยางไร” ฯลฯ 

- นักเรียนและครูชวยกันสรุปแนวคิดหาวธิสีรางพลังงานทดแทนและลดผลกระทบจากการ
ผลิตและการใชพลังงาน 

E4  ขั้นขยายความรู 

- นักเรียนและครูอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุม ระดมสมองคิดตอเน่ืองควรทํา
อยางไรบางทีจ่ะทําใหทุกคนเกิดจิตสํานกึรวมมือกันใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา 
หาวิธีการผลติพลังงานทดแทน หาวิธกีารลดผลกระทบจากการผลิตและใชพลังงานให
นอยลง ชลอการเกิดวิกฤตการณธรรมชาติที่สงผลตอคณุภาพชีวิตมนุษยใหเกิดชาที่สุด 

- ครูรวบรวม สรุปความรูหลากหลายใหถูกตองในแนวทางเดียวกัน แนะเวปไซตสบืคน 

E5  ขั้นประเมิน 

- นักเรียนแตละคนใหคะแนนกลุมเพ่ือน ยกเวนกลุมตวัเองสงครู ครูรวบรวมคะแนน 

- นักเรียนสงเคาโครงโครงงานวิทยาศาสตร 

- สรุปผล 

การประเมิน 

- สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน 

- นักเรียนและครูชวยกันสะทอนความคิดทีจ่ะนําไปใชจริงในชีวติประจําวันอยางสม่ําเสมอ 
จนเกิดความเคยชินและเปนพฤติกรรมทีดี่อยางยั่งยืน 

 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

- อุปกรณไดนาโม ชุดเปลี่ยนพลังงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 

- VCD เรื่อง การกําเนินปโตรเลียม และ VCD เรื่องนิวเคลียรพลังงานโลก 

- เวปไซตการใชพลังงาน 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผลประเมินผลดานความรู โดยใชการตรวจบทความการแสดงการผลิตพลงังาน การ
ใชพลังงาน และการแกไขผลกระทบ มีเกณฑคุณภาพ 3 ระดับ คือ  

คะแนน 9-10 คะแนน คุณภาพ ดีมาก (คิดเชิงบวกและคิดสรางสรรค) 

คะแนน 7-8 คะแนน คุณภาพ ดี  (คิดเชิงบวก) 

คะแนน 5-6 คะแนน คุณภาพ พอใช (คิดเชิงบวกและเชงิลบ) 

2. การวัดผลประเมินผลดานกระบวนการ โดยการสังเกตพฤติกรรมกลุม การจัดลําดับขั้นตอน 
การแสดงสื่อสารเขาใจงาย การใชบทบาทสมมติ ละคร หรือกิจกรรมเหมาะสม สรางสรรค มี
เกณฑการผานรอยละ 80 มีหลักการคิดคะแนนดังน้ี 

คะแนนรวม   100  คะแนน 

 แนวคิดการแสดงสรางสรรค        20 คะแนน (20, 15, 10) 

     นําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง    40 คะแนน (40, 30, 20) 

 สื่อสารเขาใจ                           20 คะแนน (20, 15, 10) 

      คิดตอเน่ืองขยายผลตอสังคมได    20 คะแนน (20, 15, 10) 

3. การวัดผลประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร โดยประเมินจากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 
มีเกณฑการผานรอยละ 80  มีหลักการคิดคะแนนดังน้ี 

คะแนนรวม   100  คะแนน 

  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  20 คะแนน 

  การใชวธิีการทางวิทยาศาสตร    20 คะแนน 

                  การนําเสนอขอมูล  20 คะแนน 

  คุณคาของโครงงาน  20 คะแนน 

  การนําเสนอรายงาน  20 คะแนน 
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4. การวัดผลประเมินผลดานคณุธรรม – จริยธรรม โดยใชการสังเกตความสามัคคี การ
รับผิดชอบงาน การปฏิบัตตินตามสัญญาใจที่บันทึกไว มีเกณฑการผานคุณภาพ ระดับดีขึ้น
ไป 

ระดับคุณภาพ ดีมาก รับผิดชอบงานดีมาก สงงานทันเวลา การรวมมือกันทํางาน 
สามัคคี มีนํ้าใจชวยเหลือกัน ภาพรวมดีมาก มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอดวยความจริงใจ 

ระดับคุณภาพ ดี      รับผิดชอบงานดี สงงานทันเวลา มีความสามัคคี รวมมือกันไม
ครบทุกคน  ชวยเหลือกันดี ภาพรวมดี มีพฤติกรรมการปฏิบตัิตน
มีความตั้งใจแตยังไมสมํ่าเสมอ 

ระดับคุณภาพ พอใช รับผิดชอบงานพอใช สงงานทันเวลา ความรวมมือกันไมครบทุก
คน การชวยเหลือกันและกนัมีนอย ไมตั้งใจทํางาน ภาพรวม
พอใช มีพฤตกิรรมการปฏิบัตตินทําไมไดอยางที่สัญญาไว 

 
          
                                 
   
 
เอกสารอางอิง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงาน (2546) กิจกรรมอนุรักษพลังงานและ
พลังงานหมุนเวียน บริษัทนานมีบุค จํากัด กรุงเทพฯ 

ปาจารยสาร ปที่ 25 ฉบับที่ 1 (กค.-ตค.2541) 
…………………….(2544) พลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน (พ.พ.) กรมพลังงานทดแทน  

พลังงานแหงอนาคต กระทรวงพลังงาน 
…………………….(2540) ยุทธศาสตรใหมทางการศกึษาเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  

กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
เอกสารเผยแพร  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
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กิจกรรมที่ 1  สิ่งมีชีวติในระบบนิเวศ 

ส่ิงมีชีวิตสวนใหญ จะอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมของส่ิงมีชีวิต กลุมของส่ิงมีชีวิตเหลานี้จะอาศยัอยูใน
บริเวณที่เปนแหลงที่อยูที่แตกตางกัน กลุมส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันจะมคีวามสัมพันธกัน และมีความสัมพันธ
กับแหลงที่อยู ซึ่งถือวาเปนระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ ประกอบดวย องคประกอบที่ไมมีชีวิตหรือองคประกอบทางกายภาพ ไดแก แสง ดิน น้ํา  
อุณหภูมิ และ องคประกอบที่มีชีวิต หรือองคประกอบทางชีวภาพ ไดแกคน พืช สัตว และส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กๆ 
เชน เฟรน มอส ไลเคน เห็ด รา จุลินทรีย ที่อาศัยอยูรวมกันในระบบนิเวศ นั้น 

ระบบนิเวศธรรมชาติในโรงเรียนที่นักเรียนเลือกสํารวจ คือ……………………………………….. 

สิ่งมีชีวิตท่ีพบ แหลงท่ีอยูอาศัย องคประกอบทางกายภาพ 

สัตว 1   

      2   

      3   

      4   

พืช  1   

      2   

      3   

      4   

1. องคประกอบทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศที่นักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธกัน
อยางไร………………………………………………………………………………………… 

2. สภาพแวดลอมแหงหนึ่งมีส่ิงมีชีวิตประกอบดวย พืชชนิดตางๆ นกกินพืช นกกินแมลง ต๊ักแตน กระตาย 
หนู แมงมุม แมลงปกแข็ง นกเคาแมว สุนัขจิ้งจอก กบ งู และเสือดาวซึ่งอยูรวมกันไดดีส่ิงมีชีวิตชนิดใดใน
สภาพแวดลอมแหงนี้จัดเปนผูผลิต ผูบริโภคพืช-สัตว เหย่ือ ทั้งผูลาและเหยื่อ 
ผูผลิต   ไดแก  ……………………………………………………………………………………………….. 

     ผูบริโภคพืช ไดแก  ……………………………………………………………………………………………. 
     ผูบริโภคสัตว ไดแก ……………………………………………………………..…………………………….. 
     เหย่ือ ไดแก …………………………………………………………………..………………………………... 
     ทั้งผูลาและเหยื่อ ไดแก ……………………………………………………………………………………….. 
     ผูยอยสลายอินทรียสาร ไดแก ……………………………………….………………………………………... 

3. ถาส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งในระบบนิเวศเกดิโรคระบาดและตายหมด จะสงผลกระทบอยางไรตอ
ส่ิงมีชีวิตอื่น ………………………………….………………………………………………………………... 

4. การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศอันเนื่องมาจากกิจกรรมตางๆ ของคนจะสงผลกระทบตอสมดุลของระบบ
นิเวศ คือ ………………………………...…………………………………………………………………….                      



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 3  : ตัวอยางหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงาน                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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กิจกรรมที่ 2 รวมใจพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 การใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต การบริโภค ไดกอใหเกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงคือ การใชพ้ืนที่เพ่ือขุดเจาะ จัดหาและลําเลียงพลังงานซึ่งสวนใหญอยูในเขต
ชนบท สรางผลกระทบตอพ้ืนที่ปา การผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังน้ําจะตองใชพ้ืนที่ใกลแหลงน้ําใหญในการ
จัดสรางเขื่อนเก็บกักน้ําเพ่ือปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ปจจุบันประเทศไทยมีเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังน้ํา
ไมนอยกวา 16 เขื่อน การผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํามีผลกระทบโดยตรงตอจํานวนพื้นที่ปาอันอุดมสมบูรณ แต
เดิมปาเมืองรอนหรือปาฝนในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอยูในอันดับ 7 ของปาเขตรอน
แถบอินโดมาลากัน ซึ่งถือวามีความอุดมสมบูรณมากแหงหนึ่งของโลก โดยมีสัตวเล้ียงลูกดวยนม 63 ชนิด นก 
600 ชนิด สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 101 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 282 ชนิด ปลาน้ําจืด 600-650ชนิด พืชพรรณ 
10000-13000 ชนิด รายงานลาสุดระบุวาปจจุบันประเทศไทยมีสัตวที่ถูกคุกคามและสัตวที่ใกลสูญพันธุ 441 
ชนิด ความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกทําลายไปนี้ จะกอผลกระทบใหญหลวงในการฟนฟูระบบนิเวศ โดยท่ี
คนทั่วไปยังไมตระหนัก 

ใหนักเรียนสืบคนและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

คุณภาพทรัพยากร ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

แหลงท่ีมาของ 
ทรัพยากร 

ปริมาณ 
การใช ในทองถิ่น ในประเทศ 

ผลกระทบจากการใช 
ทรัพยากรแตละประเภท 

น้ํา 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

…………………………… 
…………………………… 

ดิน 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

…………………………… 
…………………………… 

ปาไม 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

…………………………… 
…………………………… 

อากาศ 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

…………………………… 
…………………………… 

พลังงาน 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

……………… 
……………… 

…………………………… 
…………………………… 

1. กิจกรรมการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนตองพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอยางไร  
………………………................................................................................................................................... 

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่แปรรูปมาเปนส่ิงของเครื่องใช พลังงาน อาหาร ตองผานกระบวนการอะไรบาง 
………………………...................................................................................................................................
เทคโนโลยีที่ตองใชคือ……………………………….…………....................................................................... 

3. ปญหาส่ิงแวดลอมที่นักเรียนสนใจ คือ………………………................................................ 

4. แนวคิดในการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน………………………................. 

5. แนวทางในการแกปญหาหรือสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ชุมชนมีสวนรวมปฏิบัติได 
................................................................................................................................................... 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 3  : ตัวอยางหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงาน                                                                                        

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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แบบฟอรมการเขียนขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 
 

เรื่อง ……………………………………………………………………….. 
ชื่อสมาชิก 
   1………………………………………………..ชั้น ………… เลขที…่……… 
 2………………………………………………..ชั้น ………… เลขที…่……… 
 3………………………………………………..ชั้น ………… เลขที…่……… 
โรงเรียน……………………………………………………………………… 
อาจารยที่ปรึกษา ……………………………………………………………………… 
อาจารยที่ปรึกษารวม………………………………………………………………………  
1. มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของปญหาที่นําไปสูเรื่องของโครงงานนี้ วามีมูลเหตุจูงใจ หรือมี

แรงบันดาลใจจากอะไร มีแนวคิดมาจากไหนอยางไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. สมมติฐาน กฎ ทฤษฎี และแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่นํามาใช 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. วัตถุประสงค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. แผนการดําเนนิการ (อธิบายถึงขั้นตอนและวิธกีารที่จะทําโครงงานนีเ้พ่ือใหไดผลตามวตัถุประสงค) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ผลการทดลองขั้นตน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 3  : ตัวอยางหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงาน                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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รูปแบบการเขียนรายงาน 
 
ปกนอก   เรื่อง ………………………………………………………………. 
ผูรวมโครงงาน   1.……………………………………………………… 
   2.……………………………………………………… 
   3……………………………………………………… 

         โรงเรียน ……………………………………………………… 
 
ปกใน      เรื่อง ………………………………………………………………. 
             ผูรวมโครงงาน 

1………………………………………………..ชั้น ………… เลขที…่……… 
  2………………………………………………..ชั้น ………… เลขที…่……… 
  3………………………………………………..ชั้น ………… เลขที…่……… 
อาจารยที่ปรึกษา………………………………………………………………………………… 
ที่ปรึกษารวม …………………………………………………………………………………… 
  บทคัดยอ 
  กิตติกรรมประกาศ 
  สารบัญ  
  สารบัญตาราง 
  สารบัญภาพ 
  บทที่ 1  บทนํา 
  บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวของ 
  บทที่ 3  อุปกรณและวธิีการทดลอง 
  บทที่ 4  ผลการทดลอง 
  บทที่ 5  อภิปรายผลการทดลอง 
  สรุปผลการทดลอง 
  ภาคผนวก 
  บรรณานุกรม 
หมายเหต ุ  ขนาดของกระดาษเขยีนรายงานใหใชกระดาษ ขนาด A4 ความยาวไมเกิน 20 หนา 
                เฉพาะบทที่ 1-5 รวมสรุปผลการทดลอง อาจมีภาคผนวกไดอีกไมเกิน 5 หนา 
 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 3  : ตัวอยางหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงาน                                                                                        

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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หนวยการเรียนรูที่   2 
เร่ือง การใชพลังงานในชวีิตประจําวัน      
วิชา   วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 
ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 2 

4 ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหและอภิปรายการใชพลังงานในชีวติประจําวัน พรอมทั้งนําเสนอ
แนวคิดการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา 
 
แนวคิดหลัก 

ในชีวติประจําวันของมนุษยในสังคมปจจุบัน มีการใชพลังงานหลากหลายรูปแบบเปนไปอยาง
สิ้นเปลือง ใชประโยชนไมคุมคา ทําใหเกิดหารสูญเสียพลังงานอยางไมจําเปน ไมรูเทาทนั
เหตุการณของโลก ที่กําลงัเกิดขึ้นจากสภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนปญหาที่สําคัญของทุกคน ทีต่อง
รวมมือกันรับผิดชอบ ดังน้ัน เม่ือผูเรียนไดปฏิบตัิกิจกรรมสํารวจตรวจสอบ คิดวิเคราะห 
อภิปรายการใชพลังงานในชีวติประจําวันของแตละคนอยางรอบคอบแลว จะเกดิความตระหนัก 
เห็นคุณคาของการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา กอใหเกิดพฤติกรรมที่ดีในการใชพลังงาน
อยางถูกตองและยั่งยืน 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

กระบวนการทั่วไป : กระบวนการกลุม 

กระบวนการเฉพาะ : กระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 

การนําเขาสูบทเรียน 

 E1 ขั้นสรางความสนใจ 

- ครูใชสถานการณการโฆษณาในโทรทัศน เม่ือพลังงานไฟฟาดับลงอยางกะทนัหันใน
ขณะที่เราทุกคนกําลังอยูในเหตุการณชวีิตประจําวันที่แตกตางกัน จะเกิดอะไรขึ้น? (ตัด
ตอ 2-3 สคริป) 

 

 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 3  : ตัวอยางหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงาน                                            
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การปฏิบัติการสอน 

E2 ขั้นสํารวจและคนควา 

- นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมที ่ 1 รายการใชพลังงานไฟฟาของครอบครัวในเวลา 1 วัน 
สงผลทําใหเสยีคาใชจายไฟฟาในแตละวนัเทาไร และคิดตอเน่ืองในเวลา 1 เดือน จะเปน
อยางไร 

E3 ขั้นอธิบายและลงสรุป 

- นักเรียนอภิปรายแนวทางการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา ตามแนวคิดของกลุม
จนไดแนวทางการลดการใช การรีไซเคลิ นํากลับมาใชใหม ใชพลังงานทดแทน 

- ครูแจกบทเรยีนการตูนการประหยัดพลังงานของเยาวชน นักเรียนศึกษารูปแบบวิธีการ
สรุปแนวคิดการประหยัดและใชอยางคุมคา อภิปราย และเสนอแนวคิดการใชพลังงาน
ตามแนวคิดอยางอิสระในรปูแบบการแสดงบทบาทสมมุติ ละครใบ กลอน หรือบทเพลง 
กลุมละ 10 นาที และชวยกนัคิดเกณฑรวมกัน และสงบทความการแสดงกลุมละ 1 ชุด 

การสรุปบทเรียน 

- นักเรียนและครูสังเกตการแสดงของแตละกลุม คนหาจุดเดนตามเกณฑที่กําหนด 

- นักเรียนและครูชวยกันสรุปแนวคิดการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา 

E4 ขั้นขยายความรู 

- นักเรียนและครูอภิปรายและเปลี่ยนความรูระหวางกลุม ระดมสมองคิดตอเน่ืองควรทํา
อยางไรบาง จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จในการใชพลังงานตามวตัถุประสงค ความเปนไปได
ในเชิงบวก 

- ครูรวบรวมสรปุความรูหลากหลายใหเปนแนวทางทีถ่กูตองเดียวกนั แนะนําเวปไซต
สืบคนขอมูล 

E5  ขั้นประเมินผล 

- นักเรียนแตละคนใหคะแนนกลุมตนเอง และกลุมเพ่ือ สงใหครูรวบรวมคะแนน สรุปผล
การประเมิน 

- สอบถามความเห็นเกี่ยวกบัผลการประเมิน 

- มอบรางวัล ชืน่ชมแนวคิดการใชพลังงานอยางคุมคาและประหยัดอยางสรางสรรค 

- นักเรียนและครูชวยกันสะทอนความคิดทีจ่ะนําไปใชจริงในชีวติประจําวันอยางสม่ําเสมอ 
จนเกิดเปนความเคยชิน และเปนพฤติกรรมที่ดีอยางยั่งยืน เขียนบันทึกในกระดาษสเีปน
สัญญาใจตอกนั 
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สื่อ/แหลงเรียนรู 

- สถานการณโฆษณา 2-3 สคริป เปนวีดิทศันสรางความสนใจ 

- ใบกิจกรรม ตวัอยางรายการใชพลังงานไฟฟาของครอบครัวหน่ึง 1 แผน/1 กลุม 

- บทเรียนการตนูการประหยดัพลังงานของเยาวชน 

- กระดาษสีรูปหัวใจสําหรับสะทอนความคดิ 

- เวปไซตการใชพลังงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
การวัดและประเมินผล 

1) การวัดผลและประเมินผลดานความรู โดยการตรวจบทความการแสดงการใชพลงังาน คิด
อยางสรางสรรคเชิงบวก มีเกณฑคุณภาพ 3 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน 9-10 คะแนน คุณภาพ ดีมาก (คิดเชิงบวกและคิดสรางสรรค) 

คะแนน 7-8  คะแนน คุณภาพ ดี (คิดเชิงบวก) 

คะแนน  5-6  คะแนน คุณภาพ พอใช (คิดเชิงบวกและเชิงลบ) 

เกณฑการผานดานความรู รอยละ 70 ขึน้ไป 

2) การวัดผลและประเมินผลดานกระบวนการ โดยการสังเกตพฤติกรรมกลุม การจัดลําดับ
ขั้นตอน การแสดงสื่อสารเขาใจงาย การใชบทบาทสมมุติ ละคร หรือ กิจกรรมเหมาะสม
สรางสรรค มีเกณฑการผานรอยละ 80 มีหลักการคิดคะแนนดังน้ี (คะแนนรวม 100 คะแนน) 

แนวคิดการแสดงอยางสรางสรรค  20 คะแนน (20, 15, 10) 

นําไปใชในชวีติประจําวันไดจริง  40 คะแนน (40, 30, 20) 

สื่อสารเขาใจ  20 คะแนน (20, 15, 10) 

คิดตอเน่ืองขยายผลตอสังคมได  20 คะแนน (20, 15, 10) 

3) การวัดผลและประเมินผลดานคุณธรรม-จริยธรรม โดยใชการสังเกต ความสามัคค ี การ
รับผิดชอบงาน การปฏบิัตตินตามสัญญาใจทีบ่ันทกึไว มีเกณฑการผานคุณภาพระดับดี ขึ้นไป 

 
 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 3  : ตัวอยางหนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงาน                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3-27 

ระดับคุณภาพดีมาก รับผิดชอบงานมอบหมายทันเวลา แสดงถึงการรวมมือกันทํางาน 
มีความสามัคคี มีนํ้าใจชวยเหลือกัน ภาพรวมดีมาก มีพฤติกรรม
การปฏิบตัิตนอยางสม่ําเสมอ ดวยความจริงใจ 

ระดับคุณภาพดี รับผิดชอบงานมอบหมายทันเวลา มีความสามัคคี รวมมือกันไม
ครบทุกคน ชวยเหลือกัน ภาพรวมดี มีพฤติกรรมการปฏิบตัิตน มี
ความตั้งใจ แตยังไมสมํ่าเสมอ 

ระดับคุณภาพพอใช รับผิดชอบงานมอบหมายทันเวลา มีการ รวมมือกันไมครบทุกคน 
ชวยเหลือกันมีนอย ไมตั้งใจทํางาน ภาพรวมพอใช มีพฤติกรรม
การปฏิบตัิตนทําไมไดอยางที่สัญญาไว 
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หนวยการเรียนรูที่   3 
เร่ือง วิกฤตพลังงาน – อนุรักษพลังงาน     

วิชา   วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 2 

2 ชั่วโมง 

 
จุดประสงคการเรียนรู  

นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ วกิฤตพลังงานและสิ่งแวดลอม นักเรียนวิเคราะห
ปญหา และตระหนักถึงความสําคัญของวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดลอม และมีแนวคิดในการ
แกปญหา 
 
แนวความคดิหลัก / สาระสําคัญ 

ปจจุบัน วิกฤตพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมทัง้ดานวิกฤตเชือ้เพลิงฟอสซิล พฤติกรรมการใชพลังงาน ผลกระทบจากการผลิต
และการใชพลงังาน สงผลใหทุกคนควรเกิดความตระหนักและรวมมือกันเพ่ือหาแนวทางแกไข 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. เปดบทเรยีน 

1) นักเรียนดู VDO clip เกี่ยวกับวิกฤติพลงังานเรื่อง  / รูปภาพ / Poster /ขาวสาร
เกี่ยวกบัวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2) นักเรียนแตละคนตั้งคําถามจาก VDO clip ที่ไดดูคนละ 5 คําถาม ลงบนกระดาษที่
ครูแจกให แผนละ 1 คําถาม 

3) นักเรียนนําคําถามของแตละคนติดบนบอรดที่ครูเรียงไว โดยจําแนกตามประเดน็
ปญหาที่เหมือน / คลายคลึงกัน 

2.  ขั้นสาํรวจคนหา 

1) นักเรียนแบงเปน 10 กลุม ๆ ละ 5 คน เลือกประธาน เลขานุการ เรยีกกลุมวากลุม 
Home (Home group) 

2) นักเรียนแตละกลุม รับใบกิจกรรม 1 ชุด (5 ใบ) ซ่ึงประกอบดวยหัวขอ 

 สภาพปญหาวิกฤตโลกรอนและผลกระทบ 

 การเพิ่มจํานวนของประชากรอยางรวดเร็ว 
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 วิกฤตเชื้อเพลงิ fossil 

 วิกฤตสิ่งแวดลอม มลภาวะ ขยะ กาซพิษ 

3) นักเรียนแตละคนในกลุมจับฉลากเลือกหัวขอ / ประเด็นศึกษา แลวทําการสืบคน
ตามหัวขอทีไ่ดรับ (แยกเปน Expert Group ) 2 ชั่วโมง 

4) นักเรียนแตละคน นําความรูที่ไดรับจากการศึกษา กลับกลุม Home เพ่ือการ
นําเสนอแกเพ่ือนสมาชิกภายในกลุม 

5) นักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกัน และสรุปกิจกรรม 

3.  ขั้นสรุปและขยายความรู 

1) นักเรียนและครู รวมกันอภิปรายเพื่อการสรุปกิจกรรม 

2) นักเรียนทั้งหมด รวมกันตอบคําถามที่ไดจากการสงสัยใครรู จากการชม VDO clip  

3) นักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนผังมโนทศัน ในหัวเรือ่ง “วิกฤตพลังงานและการ
อนุรักษพลังงาน” 

4) นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ ผังมโนทัศน 

4.  สะทอนความคิด 

 นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเพื่อสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับ “วิกฤตพลังงานและสิ่ง
แสดลอม” และแนวทางแกไขเพ่ือการอนุรักษตอไป 
 
สื่อ / แหลงเรยีนรู  

1. VDO clip บางสวนจากเรื่อง  “An Inconvenient Truth” พรอมเครื่องฉาย 

2. ใบความรูเรื่อง วิกฤตพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3. ใบกิจกรรม 

4. กระดาษ ปรูฟ 

5. ปากกาสี 

6. กระดาษกาว 

7. แหลงเรียนรู (หองสมุดwww.google.com.,www.kidsforfuture.net,         
www.eia.doe.kids.gov.,www.eere.doe.kids.gov. ,www.epa.gov.) 
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การประเมินผล 

1. สังเกตการรวมกิจกรรม การนําเสนอผลงาน 

2. ประเมินจากผลงาน ผังมโนทัศน ในกิจกรรม 
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หนวยการเรียนรูที่  3 
เร่ือง การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัดและการอนุรักษพลังงาน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 6 

20 ชั่วโมง 

 

สาระสําคญั 

ไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ การผลิตไฟฟาตองใชแหลงพลังงาน
ธรรมชาติซ่ึงมีโอกาสหมดไป จึงจําเปนตองใชพลังงานอยางประหยัดและมีทัศนคติการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ รูคุณคาและรักษาสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด เกิดทัศนคติใน
การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและนําไปปฏิบัติจนเปนนิสัย ตลอดจนมีสวนรวมในการรณรงค
การประหยัดพลังงานไฟฟา ที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 พฤติกรรมการเรียนรู 

1) อธิบายเกี่ยวกบัวธิีการใชพลงังานไฟฟาอยางประหยัด 

2) วางแผนการทาํโครงการรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟาได 

3) รณรงคการประหยัดพลังงานไฟฟาไดหลายรูปแบบ 

4) นําเสนอผลงานการทําโครงการได 
5) มีกระบวนการในการทํางานกลุม 

 
สาระการเรียนรู 

1. การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด 

2. รูปแบบการรณรงคการประหยัดพลังงานไฟฟา 

3. ขั้นตอนการทาํโครงการ 

4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 

5. ขั้นเริ่มตนโครงการ 

5.1 นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายทบทวนถงึแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา การเปลี่ยนรูป
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปอ่ืนๆ ในเครื่องใชไฟฟาตางๆ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.2 นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกบัการใชพลังงานอยางประหยัด โดยการเลา
เรื่องหรือเหตุการณของแตละคน อภิปรายรวมกัน 

5.3 ครูตรวจสอบและบันทึกแนวปฏบิัตใินการประหยัดพลงังาน 

5.4 แบงกลุมนักเรยีนตามความสนใจ กลุมละประมาณ 5 คน 

5.5 นักเรียนแตละกลุมรวมกันคดิรูปแบบการรณรงคการประหยัดพลังงาน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูคอยใหคําแนะนําชวยเหลอื 

5.6 นักเรียนรวมกนัวางแผนการรณรงคการประหยัดพลังงาน และบันทึกแบบเสนอโครงการ 
ครูตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 

6. ขั้นพัฒนาโครงการ 

6.1 นักเรียนผลติสื่อการรณรงคตามที่กลุมวางแผนไวอาจเปน แผนปายนิเทศ แผนพับ ที่คั่น
หนังสือ แผนปายโปสเตอร แผนขอความ เกมละคร ฯลฯ และสรางแบบสอบถามความ
คิดเห็นกลุมเปาหมายหลังการรณรงค เสนอครูเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

6.2 นักเรียนดําเนนิการรณรงคตามแผนปฏบิตัิการทีว่างไวกับกลุมเปาหมายที่กําหนด 

6.3 นักเรียนเก็บขอมูลความคิดเห็นของกลุมเปาหมายหลังการรณรงค  

6.4 นักเรียนวเิคราะหขอมูล อภิปรายผลรวมกัน 

6.5 นักเรียนเขยีนรายงานการจัดทําโคนงการ และเตรียมสือ่เพ่ือนําเสนอผลงน 

7. ขั้นรวบรวมสรุป 

7.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุมในแตละขัน้ตอนการทํางานดวยรูปแบบของ
ปายนิเทศ PowerPoint ฯลฯ 

7.2 นักเรียนและครูรวมกันสรุปถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และการสรางจิตสาํนึกให
นักเรียนรวมกนัรณรงคอยางตอเน่ืองกับกลุมเปาหมายอื่นๆ ตอไป เพ่ือทุกคนจะได
ดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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7.3 ครูกระตุนใหนักเรียนรวมกนัคิดหารวิธีการประหยัดพลังงานและวิธกีารรณรงคใหมๆ 
สําหรับทําโครงการตอไปอีก 

7.4 นักเรียนทําแบบประเมินกระบวนการทําโครงการ ความพึงพอใจในการทําโครงการครั้ง
น้ี 

 
การบูรณาการ 

- สาระการเรียนรูคณิตศาสตรในการวเิคราะหขอมูล 

- สาระการเรียนรูภาษาไทยในการเขียนโครงการ เขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน 

- สาระการเรียนรูศิลปะในการทําสื่อรณรงค สื่อเสนอผลงาน 

- สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีการใชคอมพิวเตอร 

- สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในการใชเอกสารความรูเร่ืองหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สื่อ/แหลงเรียนรู 
 

สื่อ - หนังสือสาระการเรียนรูพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ฟสิกสเลม 3 

- แบบเสนอโครงการ 

- เอกสารความรูเรื่องหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

แหลงเรียนรู 

 

- หองสมุดตางๆ 

- เวปไซตตางๆ  

- แหลงเรียนรูในชุมชน 
 

การวัดและประเมินผล 

1. ผูวัดผล  (ครู/นักเรียน) 

2. สิ่งที่ตองการวดัผล 

1) ผลการเรียนรูของนักเรียน 

2) คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของนักเรียน 

3. วิธีการวัดผล 
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1) ตรวจผลงาน 

2) ประเมินตนเอง 
3) สังเกตการปฏบิัติงานกลุม 

4. เครื่องมือวัดผล 

1) แบบตรวจผลงาน 

2) แบบประเมินตัวเอง 
3) แบบสังเกตการปฏิบตัิงานกลุม 

5. เกณฑการประเมินผล 

1) ไดคะแนนจากการตรวจผลงาน 90% ขึ้นไป 

2) ไดคะแนนจากการประเมินตัวเอง 80% ขึ้นไป 

3) ไดคะแนนจากแบบสังเกต  80% ขึ้นไป 
   

กิจกรรมเสนอแนะ 

นักเรียนนําความรูเกี่ยวกับวธิีการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัดไปใชในชวีติประจําวัน 
และแนะนําเพือ่นบาน 
 

ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน 

1. รายงานการทําโครงการรณรงคประหยัดพลังงาน 

2. ผลงานสื่อที่ใชในการรณรงค 

3. ผลงานในการนําเสนอ 
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ใบกิจกรรมเรื่องการอนุรักษพลังงาน 

1. แบงกลุมนักเรยีนกลุมละประมาณ 4-5 คน 

2. ใหแตละกลุมแบงพ้ืนทีส่ํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในโรงเรียน พรอมทั้งคาํนวณหาการ
ใชไฟฟาใน 1 เดือน (30 วัน) ของโรงเรียน 

ประเภทของ
อุปกรณไฟฟา 

จํานวน ขนาดการใช
ไฟฟา (W) 

จํานวนชั่วโมง 
ท่ีใชตอวัน 

จํานวนวันท่ีใช
ตอเดือน 

หนวยการใชไฟฟา 
(กิโลวัตตชั่วโมง) 

      
      
      
      
      
      

ในเดือนนี้โรงเรียนใชไฟฟารวมทั้งสิ้น  

      * หมายเหตุ  วิธีคิดหนวยการใชไฟฟาตอเดือน คือ 

หนวยการใชไฟฟาตอเดือน = (ขนาดการใชไฟฟา) x (จํานวนชั่วโมงที่ใชตอวัน) x (จํานวนวันที่ใชตอเดือน) 

1,000 

3. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกนัวิเคราะห คนหาวิธีและคํานวณการลดหนวยการใชไฟฟาและ
จํานวนชัว่โมงใหไดรอยละ 10 ของอุปกรณไฟฟาที่หนวยการใชไฟฟาสูงสุด (คํานวณตาม
ตัวอยาง) 

ตัวอยาง 

โทรทัศนสีม่ีบานนองแดง มีขนาดจอภาพ 21 น้ิว กําลังไฟฟา 110 W เปดใช 8 ชั่วโมงตอวัน 
จํานวน 30 วนัใน 1 เดือน หนวยการใชไฟฟาที่ใชเปนเทาใด 

หนวยทีใ่ช =  110 x 8 x 30 x 1,000   =  26.40 กิโลวตัตชั่วโมง 

4. นักเรียนแตละกลุมอภิปรายรวมกันเพ่ือหาขอสรุปในหารอธิบายคําวา พลังงาน และ
ยกตวัอยางแหลงพลังงานที่มีอยูในปจจุบัน 

5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมองบอกแนวทางการประหยัดพลังงานเพื่อใชในโรงเรียน
ของเรา 

 


