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ตัวอย่าง  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

พลังงาน

พลังงานตามการใช้งาน 
ในชีวิตประจ าวัน 

แบ่งเป็น 

ประเภท 
6  

พลังงานเคม ี
พลังงาน
การแผ่รังส ี

พลังงานนิวเคลียร์ 

พลังงานไฟฟ้า 

พลังงานความร้อน 

พลังงานกล 
พลังงานตามการใช้งานของนักวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น  2  ประเภท 

พลังงานจลน์ พลังงานศักย ์

พลังงานการแผร่ังส ี

พลังงานความร้อน 

พลังงานกล พลังงานกล 

พลังงานเคม ี

พลังงานนิวเคลียร ์

พลังงานไฟฟา้ 

พลังงานเคม ี

พลังงานการแผร่ังส ี

พลังงานนิวเคลียร ์

พลังงาน
ไฟฟ้า 

พลังงาน 
ความร้อน 

การเผาไหม้ 

การแผ่กัมมันตรังสี 

พลังงานกล 

การเปลี่ยนรูปแบบระหว่าง
พลังงานรูปแบบต่างๆ 

ตัวชี้วัด 

• สืบค้นข้อมูลและอธิบำยพลังงำนนิวเคลียร์ฟิชชนัและฟิวชนั และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลกับพลังงำนที่ปลดปล่อยออกมำจำกฟิชชันและฟิวชัน 
• สืบค้นข้อมูล และอธิบำยกำรเปลี่ยนพลังงำนทดแทนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ รวมทั้งสืบค้นและอภิปรำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ำมำแก้ปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำร

ทำงด้ำนพลังงำนโดยเน้นด้ำนประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำด้ำนค่ำใช้จ่ำย 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 
พลังงาน 

141



ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ 
วิธีการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์  คือ ใช้ความร้อนจากเครื่องปฏิกรณแ์บบฟิชชัน (fission reactor) 

ส่วนประกอบส าคัญภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชัน 

มัดเชื้อเพลิง แท่งควบคุม ตัวหน่วงอัตราเร็วของนิวตรอน 1 2 3 

3.7 m 

สปริง 

เม็ดเชื้อเพลิง 

ท่อเซอร์โคเนียม 

แท่งเชื้อเพลิง 
มัดเชื้อเพลิง 

ถังปฏิกรณ์ที่ทนควำมดันสูง 
แท่งควบคุม 
ถังปฏิกรณ์ที่ทนควำมดันสูง

ตะแกรง 
แท่งเชื้อเพลิง 

พลังงานทดแทน                            :  เป็นพลังงานทดแทนที่ใชไ้ปแล้ว สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ 

พลังงานแสงอาทิตย ์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีวมวล 

1 2 3 4 

ประเภทหมุนเวียน 

5 

พลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานทดแทน 
แบ่งออกเป็น  

พลังงำนทดแทน  
ประเภทสิ้นเปลือง 

พลังงำนทดแทน  
ประเภทหมุนเวียน 

2  
ประเภท 

พลังงำนทดแทน
ประเภทสิ้นเปลือง

พลังงำนทดแทน
ประเภทหมุนเวียน

พลังงานทดแทน ประเภทสิ้นเปลือง : เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้ไปนาน ๆ  แล้วจะหมดไปได้ 

แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามันดิบ พลังงานนิวเคลียร์ 

1 2 3 4 
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ตัวอย่างหนังสือเรียน

สรุปหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

ตัวอย่าง PowerPoint

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

แผนการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างแผน ฯ
ตัวอย่างแผน ฯ
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ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
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ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET
ใช้ข้ันตอนการสอน นำ-สอน-สรุป-ประเมิน
สร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active  Learning 
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มีเนื้อหาครบถวน ครอบคลุม ชัดเจน

นำเสนอเนื้อหาโดยใช Infographic

ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

เตรียมการสอนชวยครู

ใชงาย ใชสะดวก

สอดคลองกับหนังสือเรียน

ใหแนวทางในการจัดการเรียน

ใชเปนหลักฐานในการประเมิน

ตอยอดเนื้อหาในบทเรียน

มุงยกระดับผลการเรียนรู

อานสนุก เขาใจงาย

เปนเครื่องมือประกอบการสอน

สรุปรวบยอดองคความรู

ชัดเจน ครอบคลุม เขาใจงาย

สรางกิจกรรมเหมาะกับธรรมชาติวิชา

เนนใหเกิดการพัฒนาทักษะตางๆ

นำไปตอยอดในชีวิตประจำวัน
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