
ชำร์จ
แบตเตอรี่ด้วย
พลังงำนสะอำด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  16 ชั่วโมง 

สาระส�าคัญ
	 แบตเตอรี่เป็นแหล่งกักเก็บและให้พลังงานท่ีส�าคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่	 21	 นอกจาก
แบตเตอรี่จ�านวนมากที่ใช้ในอุปกรณ์พกพาหลากหลายชนิดที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว	 การที่ผู้คนเริ่ม
หันมาใส่ใจในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้เช้ือเพลิง
ฟอสซิลด้วยการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หรือ	เรียกว่า	“พลังงานสะอาด”	มากขึ้น	แบตเตอรี่จะเป็น
อุปกรณ์ส�าคัญส�าหรับใช้กักเก็บพลังงานเหล่านี้ในช่วงเวลาที่มีการผลิตสูง	 เช่น	 ในช่วงที่แดดจ้า	หรือ	ลมพัดแรง	
และเป็นแหล่งจ่ายพลงังานทีก่กัเกบ็ไว้ในช่วงท่ีมกีารผลิตต�า่	เช่น	ในช่วงกลางคนื	หรือ	วนัท่ีไม่มลีมพัด	นอกจากนี	้ 
แบตเตอรี่ยังเป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงานหลักของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งก�าลังก้าวเข้ามา
แทนที่ยานพาหนะที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
	 การออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ส�าหรบัชาร์จแบตเตอรีด้่วยพลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมนอกจากจะ
ช่วยสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองพลงังานสะอาดและแบตเตอรีแ่ล้ว	ยงัเป็นการสร้าง
เสรมิทกัษะและเจตคตใินการน�าสิง่ทีไ่ด้เรียนรู้มาใช้ในการคดิค้นวธิกีาร	หรือ	ส่ิงประดิษฐ์	ท่ีจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ด้านสิง่แวดล้อมและการขาดแคลนพลงังานในปัจจบุนัและอนาคต	อกีทัง้ยงัช่วยให้นกัเรยีนได้เข้าใจถงึแนวทางการ
ใช้แบตเตอรี่ที่ปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพ	 สามารถจัดการแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วได้อย่างถูกวิธี	 ไม่ส่งผลกระทบกับ 
สิ่งแวดล้อม	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผลการเรียนรู้  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี*

1.	วิเคราะห์สภาพปัญหา	สาเหตุ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น	ระดับประเทศ	และ
ระดับโลก

2.	อธิบายแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

3.	ทดลอง	อธิบาย	และ	เขียน
สมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไป
ที่พบในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้ง
อธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.	ทดลองและอธิบายอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี	ปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี	
และน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

5.	อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และน�าเสนอผลการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และ
การป้องกันอันตรายจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1.	สร้างความสัมพันธ์	หรือฟังก์ชัน
จากสถานการณ์หรือ	ปัญหา	
และน�าไปใช้ในการแก้ปัญหา

2.	ใช้กราฟของสมการ	อสมการ	
ฟังก์ชัน	ในการแก้ปัญหา

3.	ใช้ข้อมูลข่าวสาร	และค่าสถิติ
ช่วยในการตัดสินใจ

1.	สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่อง
ใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

2.	มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้
ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ในงานที่ผลิตเองหรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต

3.	วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับชีวิตประจ�าวัน
อย่างสร้างสรรค์ต่อ	ชีวิต	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	และมีการ
จัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธี
การของเทคโนโลยีสะอาด

4.	ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้
เหมาะสมกับงาน

5.	ติดต่อสื่อสาร	ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:	*ตัวชี้วัด	เทคโนโลยี	(T)	ในที่นี้จะรวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์	(E)	ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แต่กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม	สามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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สาระการเรียนรู้  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

-	 การเพิ่มขึ้นของประชากร
มนุษย์ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น	
ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติลด
จ�านวนลง	และเกิดปัญหา
มลพิษทางด้านต่าง	ๆ	ตามมา

-	 การใช้ทรพัยากรธรรมชาตต่ิาง	ๆ	 
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดจ�าเป็นต้องใช้
ด้วยความระมัดระวังและไม่ให้
เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

-	 ในชีวิตประจ�าวันจะพบเห็น
ปฏิกิริยาเคมีจ�านวนมาก	ทั้งที่
เกิดในธรรมชาติ	และมนุษย์เป็น
ผู้กระท�า

-	 ปฏิกิริยาเคมีเขียนแทนได้ด้วย
สมการเคมี

-	 มนุษย์น�าสารเคมีมาใช้
ประโยชน์ทั้งในบ้าน	ในทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรม	แต่
สารเคมีบางชนิดอันตรายต่อ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ
ด้วยสนามแม่เหล็กและสนาม
ไฟฟ้า	ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

-	 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
มีความถี่ต่อเนื่องกัน	โดย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความถี่
ต่าง	ๆ	มีลักษณะเฉพาะตัว	ซึ่ง
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน

-	 ฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่
สมาชิกในโดเมนแต่ละตัวจับ
คู่กับสมาชิกในเรนจ์ของความ
สัมพันธ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น

-	 กราฟของสมการ	อสมการ
ฟังก์ชัน	และการน�าไปใช้

-	 สถิติเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการ
เก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องแล้วน�ามาอธิบาย
ปรากฏการณ์หนึ่ง	หรือ	ตอบ
ค�าถาม	หรือ	ประเด็นปัญหาที่
สนใจ

-	 ข้อมูลเป็นข้อความจริงหรือ 
สิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพ
สถานการณ์หรือ	ปรากฏการณ์
ใดปรากฏการณ์หนึ่ง

-	 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธี
การตามกระบวนการเทคโนโลยี	
ท�าให้ผู้เรียนท�างานอย่างเป็น
ระบบ	สามารถย้อนกลับมา
แก้ไขได้ง่าย

-	 การสร้างและพัฒนาสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัย
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นอีก	เช่น
กลไกและการควบคุมไฟฟ้า	–
อิเล็กทรอนิกส์

-	 การวิเคราะห์ผลดี	ผลเสีย	การ
ประเมิน	และการตัดสินใจเพื่อ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

-	 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างสร้างสรรค์	โดยการเลือก
สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับ
ชีวิต	สังคม	สิ่งแวดล้อม

-	 การเลือกคณุลักษณะของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ 
เหมาะสมกับงาน	เช่น	
คอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในงานสือ่
ประสม	ควรเป็นเคร่ืองทีมี่
สมรรถนะสูง	และใช้ซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสม

-	 ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร	ค้นหา
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต	

-	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน�า
เสนองานในรูปแบบ	โดย
พิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน

-	 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน	
หรือ	โครงงานตามหลักการท�า
โครงงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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E: วิศวกรรมศาสตร์
•	 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
	 (การออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ชาร์จ

แบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาดตามเงื่อนไขที่
ก�าหนด)

M: คณิตศาสตร์
•	 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	
•	 สถิติและข้อมูล	
•	 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล

S: วิทยาศาสตร์*
•	 ปฏิกิริยาเคมี	
•	 พลังงาน	
•	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	

T: เทคโนโลยี
•	 การค้นหาข้อมูล	การประมวลผลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล
•	 การผลิตพลังงานไฟฟ้า
•	 การเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่	
•	 การน�าเสนอ	
•	 การสร้างชิ้นงาน
•	 การวเิคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

กรอบแนวคิด

*เป็นวิชาหลักในการน�ากิจกรรมนี้ (ฟิสิกส์)

จุดประสงค์ของกิจกรรม
	 1.	 ยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีในแบตเตอรี่	 และบอกแนวทางการใช้งานแบตเตอรี่ที่ปลอดภัย	 ช่วยให้

แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นาน	และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 2.	 บอกแนวทางการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการชาร์จแบตเตอรี่
	 3.	 บอกหน้าที	่และแนวทางการใช้งานของชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์ทีเ่กีย่วข้องกบัการชาร์จแบตเตอรีด้่วย

พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า		
	 4.	 บอกความแตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับวิศวกร
	 5.	 เปรียบเทียบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับกระบวนการทางวิศวกรรม
	 6.	 ประยกุต์ใช้ความรูแ้ละทกัษะทางวิทยาศาสตร์ทีเ่ก่ียวกับ	พลงังาน	วงจรไฟฟ้า	อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	

ร่วมกับความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ในการออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ส�าหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด	ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	

	 7.	 สื่อสารด้วยการพูด	การเขียน	การใช้สื่อประกอบ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 8.	 ท�างานร่วมกับผู้อื่น	เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานได้อย่างสร้างสรรค์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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วัสดุอุปกรณ์

ที่ รายการ จ�านวนต่อกลุ่ม

1 เซลล์แสงอาทิตย์	ขนาด	3	โวลต์ 2	อัน

2 มัลติมิเตอร์	 1	เครื่อง

3 สายชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ	USB 1	เส้น

4 USB	ตัวรับพร้อมสายไฟแดง-ด�า	 1	ตัว

5 แผ่นวางเซลล์แสงอาทิตย์ที่ปรับมุมเอียงได้	 1	ชุด

6 ครึ่งวงกลมวัดมุม 1	อัน

7 ตัวต้านทาน	ขนาด	10	โอห์ม 1	ตัว

8 สายไฟปอกปลาย	สีแดง-ด�า	ยาว	10	เซนติเมตร 5	คู่

9 สายไฟปากหนีบ	สีแดง-ด�า	ยาว	15	เซนติเมตร 4	คู่

10 ปลั๊กไฟต่อพ่วง 1	อัน

11 โคมไฟตั้งโต๊ะ	พร้อมหลอดไฟ	60	-	100	วัตต์ 1	อัน

12 กระดาษฟลิปชาร์ท 5	แผ่น

13 สีเมจิก 1	ชุด

14 แผ่นสร้างวงจรต้นแบบ	หรือ	โปรโตบอร์ด	 1	แผ่น

15 ตัวเก็บประจุ	100	μF 1	ตัว

16 ตัวกรองกระแสแบบเต็มคลื่น	 1	ตัว

17 ไอซีควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้า	(voltage	regulator)	7805 1	ตัว

18 แผ่นวงจรพิมพ์เอนกประสงค์	(Universal	PCB) 1	แผ่น

19 ชุดอุปกรณ์ส�าหรับบัดกรี	(หัวแร้ง,	ตะกั่วบัดกรี,	ฟองน�้า) 1	ชุด

20 คีมปอกและตัดสายไฟ 1	อัน

21 ปั๊มน�้าขนาดเล็ก** 1	อัน

22 จักรยานพร้อมไดนาโม**	หรือ	ชุดสาธิตเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า** 1	ชุด

**อุปกรณ์ส�าหรับส่วนกลาง
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นระบุปัญหา 
	 1.	 ครูสร้างความสนใจให้กับนักเรียนด้วยการใช้ค�าถาม	เช่น
	 	 •	 ใครใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	หรือแท็บเล็ตบ้าง	
	 	 	 (แนวค�าตอบ	นักเรียนส่วนใหญ่จะตอบว่า	 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	 และอาจจะมีบางคนที่ตอบว่า

ใช้แท็บเล็ต)
	 	 •	 อุปกรณ์เหล่านี้	ได้รับพลังงานจากอะไร	
	 	 	 (แนวค�าตอบ	จากแบตเตอรี่)	
	 	 •	 ในอนาคต	ปริมาณการใช้อุปกรณ์พกพาจะมากขึ้น	เท่าเดิม	หรือน้อยลง	
	 	 	 (แนวค�าตอบ	มากขึ้น	เพราะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารก้าวหน้ามากขึ้น)
	 	 •	 นอกจากแบตเตอรี่ในอุปกรณ์พกพาแล้ว	มีการใช้แบตเตอรี่ส�าหรับกิจกรรมอื่นอีกหรือไม่	
	 	 	 (แนวค�าตอบ	ใช้ในรถยนต์	ของเล่น	แหล่งส�ารองพลงังานทดแทน	เช่น	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานลม)
	 2.	 ครชูีใ้ห้เหน็ว่า	 แบตเตอรีจ่ะเป็นอปุกรณ์ส�าคญัในการกกัเกบ็และให้พลงังานทีส่�าคญัของปัจจุบันและ

อนาคต	ซึง่ในกจิกรรมการเรียนรู	้“ชาร์จแบตเตอรีด้่วยพลงังานสะอาด”	นอกจากนกัเรยีนจะได้ท�าความ
เข้าใจเกีย่วกบัหลักการท�างานของแบตเตอรี	่แนวทางการใช้แบตเตอร่ีทีป่ลอดภัย	ช่วยให้แบตเตอรีมี่อายุ
การใช้งานได้นาน	และไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมแล้ว	นกัเรยีนยงัจะได้เรยีนรูห้ลกัการและวธิกีารท่ี
เกีย่วข้องกบัการน�าพลงังานสะอาดอย่างพลงังานแสงอาทติย์	หรอืพลงังานกล	มาเปลีย่นเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าส�าหรบัชาร์จแบตเตอรีอ่กีด้วย

	 3.	 ครแูบ่งกลุม่นกัเรยีนออกเป็นกลุม่ละ	4	–	5	คน	จากนัน้สมมตใิห้นกัเรยีนต้องเผชญิกบัสถานการณ์ต่อไปนี	้

	 	 	 ในอนาคตอนัใกล้	มกีารคาดการณ์ว่า	ภยัธรรมชาติทีจ่ะเกดิข้ึนจะทวคีวามรุนแรงและมคีวามถี่
ของการเกิดมากขึ้น	ประกอบกับแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะเริ่มขาดแคลน	ดังนั้น	
จงึต้องมกีารเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ทีต้่องประสบกบัภยัธรรมชาตแิละไม่มพีลงังานไฟฟ้า
ใช้เป็นเวลานานหลายวัน

	 4.	 ครูถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้	
	 	 •	 ถ้านกัเรยีนต้องประสบกบัสถานการณ์ข้างต้น	เช่น	ต้องอยูใ่นพืน้ทีป่ระสบอทุกภยัครัง้ใหญ่	และไม่มี

ไฟฟ้าใช้เป็นเวลาหลายวนั	นกัเรยีนจะมวีธิกีารใดในการน�าพลงังานรอบ	ๆ	ตวัมาเปลีย่นเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าส�าหรบัให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง	ๆ	ท�างานได้	(แนวค�าตอบ:	ใช้พลงังานแสงอาทติย์	ใช้กงัหนัลม)

	 	 •	 อปุกรณ์ส�าคญัทีจ่ะสามารถช่วยให้น�าพลงังานรอบตวัมาเปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้าส�าหรบัใช้กับ
เครื่องใช้ต่าง	ๆ	ในสถานการณ์ประสบภัยมีอะไรบ้าง	

	 	 	 (แนวค�าตอบ	Power	Bank	แบตเตอรี่	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า)
	 5.	 ครูถามนักเรียนต่อไปว่า	 หากนักเรียนจะต้องออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับชาร์จแบตเตอร่ี

ด้วยพลังงานสะอาด	ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก�าหนดนักเรียนจะท�าอย่างไร	
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	 6.	 ครูชี้แจงว่า	ก่อนที่นักเรียนจะได้เริ่มท�ากิจกรรม	ครูขอประเมินความรู้เบื้องต้นของนักเรียนก่อน
	 	 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า	พลังงานไฟฟ้า	 และแบตเตอร่ี	 โดยครูแจ้ง

นักเรียนว่า	ผลการท�าแบบประเมินไม่ได้น�าไปใช้ในการประเมินผลการท�ากิจกรรม	

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
	 7.	 ครูน�าเข้าสู่ข้ันรวบรวมข้อมูลโดยชี้แจงว่า	 เพื่อให้นักเรียนสามารถน�าพลังงานไฟฟ้า	 มากักเก็บไว้ใน

แบตเตอรี่ส�าหรับน�าไปใช้กับอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ได้	 นักเรียนต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบตเตอรี	่
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น	 และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเสียก่อน	 ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรม	 
3	กิจกรรม	ดังต่อไปนี้	

 กิจกรรมที่ 1  ท�าความรู้จักกับแบตเตอรี่
	 	 1.	 ครใูห้นกัเรยีนศกึษาใบกจิกรรมที	่1	พร้อมทัง้ชีแ้จงว่าให้สมาชกิแต่ละคนภายในกลุ่มเลือกหวัข้อ

ที่สนใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่คนละ	1	หัวข้อ	ได้แก่
	 	 	 1.1	 หลักการท�างานและส่วนประกอบของแบตเตอรี่
	 	 	 1.2	 ประวัติของแบตเตอรี่
	 	 	 1.3	 ประเภทของแบตเตอรี่	ข้อดีและข้อจ�ากัดของแบตเตอรี่แต่ละประเภท
	 	 	 1.4	 แนวทางการชาร์จแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ
	 	 	 1.5	 การใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ	และปลอดภัย
	 	 	 1.6	 แนวทางการจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วแต่ละประเภท
	 	 	 จากนั้นให้เวลา	20	นาที	ในการที่สมาชิกแต่ละกลุ่มที่ได้หัวข้อเดียวกันศึกษาใบความรู้ที่	1	หรือ

สบืค้นข้อมลูจากแหล่งเรียนรูอ้ืน่	ๆ 	จากนัน้อภปิรายร่วมกนั	แล้วบนัทกึลงในใบกจิกรรมที	่1	ก่อน
จะกลับมารวมกลุ่มเดิม	และเล่าให้สมาชิกในกลุ่มฟัง

	 	 2.	 แต่ละกลุ่มเขียนสรุปความเข้าใจในหัวข้อต่าง	ๆ	โดยอาจวาดภาพ	หรือเขียนเป็นแผนภาพลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท	แล้วน�าเสนอในชั้นเรียน

	 	 3.	 ภายหลงัการน�าเสนอ	ครอูภปิรายร่วมกบันกัเรยีนเพือ่สรปุสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูเ้กีย่วกบัแบตเตอรี่
	 	 4.	 ให้นักเรียนตอบค�าถามท้ายกิจกรรม	ในใบกิจกรรมที่	1

 กิจกรรมที่ 2 ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการท�ากิจกรรมที่ 2
	 	 1.	 เมือ่ใช้เซลล์แสงอาทติย์เป็นแหล่งจ่ายพลงังานให้กบัหลอดไฟหรอือปุกรณ์อืน่	ๆ 	ให้ระวงัความ

ร้อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์	การสัมผัสอุปกรณ์ที่มีความร้อนอาจท�าให้เกิดแผลพุพองได้
	 	 2.	 ในการใช้มลัตมิเิตอร์เพือ่วดัประมาณทางไฟฟ้าต่าง	ๆ 	ควรปรบัย่านการวดัให้เหมาะสมกบัชนดิ

และขนาดของพลงังานไฟฟ้าทีต้่องการวดั	การใช้มลัตมิเิตอร์วดัด้วยการปรบัย่านไม่เหมาะสม	
สามารถส่งผลต่อความเสียหายของมัลติมิเตอร์ได้

	 	 3.	 การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกระแสไฟฟ้าปริมาณสูง	 สามารถส่งผลให้เกิดความร้อนกับอุปกรณ์
การชาร์จและความเสียหายกับแบตเตอรี่	 จึงควรมีการวัดขนาดของกระแสไฟฟ้าจากแหล่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าก่อนการวัด	ค่าที่ได้ไม่ควรมากกว่า	1	A
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	 	 1.	 ครูน�าเข้าสู่กิจกรรมที่	 2	 โดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันจากค�าถามว่า	 ถ้าต้องการน�าพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่	มีแนวทางอย่างไร	

	 	 	 (แนวค�าตอบ	น�าเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อกับแบตเตอรี่โดยตรง)
	 	 2.	 ครูให้นักเรียนศึกษา	ใบความรู้ที่	2	พลังงานสะอาดและเซลล์แสงอาทิตย์	โดยใช้เวลาศึกษา	10	

นาที	จากน้ัน	ให้นักเรยีนอภปิรายร่วมกนัภายในกลุม่เกีย่วกบัแนวทางการน�าเซลล์แสงอาทติย์มา
ชาร์จแบตเตอรีโ่ทรศพัท์เคลือ่นที	่บนัทกึผลการอภปิรายใน	ใบกจิกรรมที	่2	เร่ือง	ชาร์จแบตเตอรี่
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	ข้อที่	1

	 	 3.	 ครใูห้นกัเรยีนศกึษา	ใบกจิกรรมที	่2	ชาร์จแบตเตอรีด้่วยเซลล์แสงอาทติย์	ประมาณ	5	นาที	จาก
นั้น	ให้นักเรียนถามค�าถามที่สงสัย	ก่อนจะให้นักเรียนน�าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้หน้าห้องเรียนกลุ่ม
ละ	1	ชุดอุปกรณ์	มาใช้ท�ากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่	2		ในเวลา	1	ชั่วโมง

	 	 4.	 ภายหลังจากที่นักเรียนได้ท�ากิจกรรมที่	 2	 และตอบค�าถามท้ายกิจกรรมแล้ว	 ครูน�าอภิปราย
และสรุปกิจกรรม	การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	ซึ่งควรสรุปได้ว่า	เซลล์แสงอาทิตย์
สามารถชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้	ถ้ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม 

	 	 5.	 ครูประเมินความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแบตเตอรี่	 เซลล์แสงอาทิตย์	 และ	 การชาร์จแบตเตอรี่
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จากบันทึกผลการท�ากิจกรรม	 และ	 การตอบค�าถามท้ายกิจกรรม	 ในใบ
กิจกรรมที่	1	และใบกิจกรรมที่	2	

 กิจกรรมที่ 3 ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการปั่นจักรยาน

 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการท�ากิจกรรมที่ 3
	 	 1.	 ในการใช้มลัตมิเิตอร์เพือ่วดัประมาณทางไฟฟ้าต่าง	ๆ 	ควรปรบัย่านการวดัให้เหมาะสมกบัชนดิ

และขนาดของพลงังานไฟฟ้าทีต้่องการวดั	การใช้มลัตมิเิตอร์วดัด้วยการปรบัย่านไม่เหมาะสม	
สามารถส่งผลต่อความเสียหายของมัลติมิเตอร์ได้

	 	 2.	 การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกระแสไฟฟ้าปริมาณสูง	 สามารถส่งผลให้เกิดความร้อนกับอุปกรณ์
การชาร์จและความเสียหายกับแบตเตอรี่	 จึงควรมีการวัดขนาดของกระแสไฟฟ้าจากแหล่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าก่อนการวัด	ค่าที่ได้ไม่ควรมากกว่า	1	A	

	 	 1.	 ครูน�าเข้าสู่กิจกรรมที่	3	โดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันจากค�าถามต่อไปนี้
	 	 	 1.1	 นอกจากพลงังานแสงอาทติย์แล้ว	ยงัมพีลงังานใดอกีบ้าง	ทีจ่ะช่วยให้พลงังานกบัอปุกรณ์

ต่าง	ๆ	ในช่วงประสบภัยธรรมชาติ		
	 	 	 	 (แนวค�าตอบ	พลังงานลม	พลังงานของน�้าที่อยู่สูง	พลังงานจากการปั่นจักรยาน)
	 	 	 1.2	 พลังงานดังกล่าว	 ถ้าจะน�ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อน�ามาใช้งาน	 ต้องท�าอย่างไร	 

(แนวค�าตอบ	ใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า)
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	 	 	 1.3	 ถ้าจะน�าพลังงานลม	หรือพลังงานจากการปั่นจักรยานมาเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่	จะมี
แนวทางอย่างไร	

	 	 	 	 (แนวค�าตอบ	 ต้องมีอุปกรณ์ช่วยปรับแรงเคล่ือนไฟฟ้า	 และเปล่ียนกระแสไฟฟ้าจาก
กระแสสลับเป็นกระแสตรง)

	 	 2.	 ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี	 3	 เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 และตอบ
ค�าถามท้ายกิจกรรมที่	3	ข้อที่	1	-	2	ในเวลา	25	นาที	จากนั้น	ครูน�านักเรียนอภิปรายเพื่อสรุป
เนือ้หาจากใบความรู	้ซ่ึงควรสรปุได้ว่า	การชาร์จแบตเตอรีด้่วยพลงังานกล	จ�าต้องอาศยัอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรับเปล่ียนกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง	และ	ปรับแรงเคลือ่นไฟฟ้า
ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่ต้องการชาร์จ	

	 	 3.	 ครใูห้ความรูเ้พิม่เตมิกบันกัเรียนว่า	การทีจ่ะชาร์จแบตเตอร่ีได้อย่างปลอดภยัและไม่สร้างความ
เสียหายกับแบตเตอรี่	 ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้าให้เสถียร	 โดยปริมาณกระแส
ไฟฟ้าต้องมีปริมาณเพียงพอกับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย

	 	 4.	 ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่	3	ข้อที่	3	-	8	ในเวลา	1	ชั่วโมง	30	นาที	โดยครูเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรที่นักเรียนสร้างขึ้น	ก่อนจะให้นักเรียนได้ทดสอบการท�างาน

	 	 5.	 ระหว่างการท�ากิจกรรม	 ครูควรระมัดระวังความปลอดภัยในการเชื่อมต่อแผ่นวงจรที่นักเรียน
สร้างขึ้นกับแหล่งก�าเนิดไฟฟ้า	

	 	 6.	 ภายหลงัจากทีน่กัเรยีนได้ท�ากจิกรรมและค�าถามท้ายกจิกรรมที	่3	แล้ว	ครนู�าอภปิรายและสรปุ
กิจกรรม	ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการปั่นจักรยาน	

	 	 7.	 ครปูระเมนิความเข้าใจเกีย่วกบัการชาร์จแบตเตอรีด้่วยพลังงานกลจากบนัทกึผลการท�ากจิกรรม	
และการตอบค�าถามท้ายกิจกรรม	ในใบกิจกรรมที่	3	

ภาพที่	1		ชุดสาธิตเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรมนี้
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 กิจกรรมที่ 4 นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
	 	 1.	 ครูบอกให้นักเรียนทราบว่า	 จะให้นักเรียนได้เป็นผู้ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับชาร์จ

แบตเตอรีด้่วยพลงังานสะอาดท่ีสามารถน�ามาใช้ในตามสถานการณ์และภายใต้เง่ือนไขทีก่�าหนด	
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเรียกว่า	 “กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม”	 (engineering	
design	process)

	 	 2.	 ครูถามนักเรียนว่า	นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรท�างานแตกต่างกันอย่างไร	
	 	 	 (แนวค�าตอบ นักเรียนอาจให้ค�าตอบที่หลากหลาย)
	 	 3.	 ครใูห้นกัเรยีนศกึษา	ใบความรูท้ี	่4	นกัวทิยาศาสตร์และวศิวกร	และอภปิรายภายในกลุม่	5	นาที
	 	 4.	 ครูให้นักเรียนเขียนสรุปความความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับ

วิศวกร	 รวมทั้ง	 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	ลงในใบกิจกรรมที่	4

 ข้อแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์เสริมหรือวิธีการอื่น
	 	 	 ถงึแม้จะมอีปุกรณ์หรอืวธิกีารทีส่ามารถช่วยในการชาร์จแบตเตอรีด้่วยพลงังานสะอาด	หรอื	

ช่วยในการชาร์จแบตเตอรีใ่ห้เต็มความจเุรว็ขึน้	แต่การชาร์จให้แบตเตอรีด้่วยอปุกรณ์เสรมิ
หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานบ่อยครั้ง	 สามารถท�าให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ส้ันลง
และส่งผลให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้	 การชาร์จด้วยอุปกรณ์
เสริมหรือวิธีการอื่น	 จึงควรเป็นการชาร์จในกรณีจ�าเป็นช่ัวคราวเท่านั้น	 ในการใช้งานปกติ
ควรใช้อุปกรณ์ส�าหรับชาร์จแบตเตอร่ีที่ได้มาตรฐาน	 ออกแบบส�าหรับแบตเตอรี่นั้น	 ๆ						
โดยเฉพาะ	เพื่อป้องกันความเสียหายกับแบตเตอรี่และอันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา

ภาพที่	2		การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการหมุนชุดสาธิตเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
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ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
 กิจกรรมที่ 5 ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
	 	 1.	 ครทูบทวนสถานการณ์ทีไ่ด้ระบุไว้ในข้ันระบปัุญหาและก�าหนดเงือ่นไขทีน่กัเรยีนจะต้องออกแบบ

และสร้างสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด	ดังนี้	

รายการ เงื่อนไข

ระยะเวลา -	 ระยะเวลาในการสร้างและพัฒนา	6	ชั่วโมง

งบประมาณ -	 ไม่เกิน	500	บาท	(งบประมาณไม่รวมเซลล์แสงอาทิตย์)

แหล่งพลังงาน -	 พลังงานสะอาด	2	ชนิด	

ประสิทธิภาพ -	 สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น	สามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่มี
	 แรงเคลื่อนไฟฟ้า	5	V	ให้ได้พลังงานมากที่สุด	ในเวลา	10	นาที
	 โดยให้ใช้เวลา	5	นาทีส�าหรับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงาน
	 สะอาดแต่ละชนิด

ลักษณะการใช้งาน -	 มีความปลอดภัย	ไม่ท�าให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้
-	 ไม่ท�าให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้า
-	 มีความคงทนต่อการใช้งาน	ไม่ช�ารุดเสียหายได้ง่าย
-	 จัดเก็บและติดตั้งได้สะดวก

การน�าเสนอ -	 ใช้เวลา	10	นาที	
-	 มีการอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
-	 มีการสาธิตการท�างานของสิ่งประดิษฐ์

	 	 หมายเหตุ	 ในการทดสอบประสิทธภิาพของส่ิงประดษิฐ์	ครอูาจใช้แบตเตอรีข่องโทรศพัท์เคล่ือนทีเ่ป็นตวัทดสอบ	
โดยใช้ตัวเลขแสดงเปอร์เซ็นต์ของการชาร์จที่เพิ่มข้ึนเป็นตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพเม่ือใช้เวลาชาร์จท่ีเท่า
กัน	หรืออาจใช้แบตเตอรี่ส�ารองน�าไปต่อกับปั๊มน�้าขนาดเล็ก	เพื่อสูบน�้าโดยใช้ปริมาณน�้าที่สูบได้เป็น
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ

	 	 2.	 ครูให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าจะออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์จากเงื่อนไขที่ก�าหนดได้อย่างไร	
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ

	 	 3.	 ครูอธิบายการเชื่อมโยงความรู้ที่นักเรียนได้จากการท�ากิจกรรมที่	1	-		3	ดังนี้	
	 	 	 -	 กิจกรรมที	่1	ความรู้เกีย่วกบัหลักการท�างานของแบตเตอร่ี	และแนวทางการใช้แบตเตอรีท่ี่

ปลอดภัย	
	 	 	 -	 กิจกรรมที่	2	ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
	 	 	 -	 กิจกรรมที	่3	 แนวทางการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จ

แบตเตอรี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
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	 4	 ครูให้นักเรียนศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน	ในใบกิจกรรมที่	5	พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เสนอวิธีการที่จะ
ประเมินนักเรียนเองด้วย	จากนั้นให้นักเรียนถามค�าถามที่สงสัยเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

	 5.	 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกหลักการและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	พร้อมวาดภาพร่างของสิ่งประดิษฐ์ที่
ออกแบบไว้	ลงในใบกิจกรรมที่	5	ตอนที่	1

	 6.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการออกแบบของสิ่งประดิษฐ์	กลุ่มละ	5	นาที	โดยหลังการน�าเสนอ	
ให้มีการตอบค�าถามและอภิปราย	

	 7.	 ครูน�านักเรียนอภิปรายและสรุปแนวทางการออกแบบที่แต่ละกลุ่มได้น�าเสนอ

ขั้นวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา 
	 8.	 นักเรียนร่วมกันวางแผนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
	 9.	 นักเรียนเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายใต้งบประมาณที่ก�าหนดในเงื่อนไข	 จากนั้นลงมือสร้างสิ่งประดิษฐ์

ตามที่ได้ออกแบบไว้
	 10.	 ในแต่ละช่วงของการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์	ครูเป็นผู้คอยให้ปรึกษา	ตอบค�าถาม	และสังเกตการปฏิบัติ

งานของนักเรียน	โดยค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญ
	 11.	 ให้นักเรียนบันทึกผลความก้าวหน้าในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์	 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	 ค�าถามหรือ

สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม	และแผนการด�าเนินงานในแต่ละช่วง	ในใบกิจกรรมที่	5	ตอนที่	2
	 12.	 ระหว่างท่ีนักเรียนวางแผนและสร้างสิ่งประดิษฐ์	 ครูคอยสังเกตการท�างานของนักเรียนในแต่ละช่วง	

เพื่อประเมินทักษะต่าง	ๆ	 เช่น	การวางแผนและท�างานร่วมกัน	 	 โดยใช้แนวทางการให้คะแนนที่อยู่
ในคู่มือการจัดกิจกรรม

ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 13.	 นักเรียนทดสอบการท�างานของสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น	 และบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่	 5	 ทั้งนี้	 ครู

อาจช่วยพิจารณาด้วยว่า	สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนตรงตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ตั้งไว้หรือไม่	
	 14.	 ถ้าสิง่ประดษิฐ์ของนักเรยีนยงัไม่สามารถท�างานได้หรอืไม่อยูภ่ายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนด	ให้นกัเรยีนด�าเนนิ

การปรับปรุง	จนกระทั่งพร้อมที่น�ามาเสนอในชั่วโมงสุดท้าย	

ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
	 15.	 ครทูบทวนแนวทางการให้คะแนนอกีครัง้	ก่อนจะให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่	น�าเสนอผลงานของกลุ่ม	โดย

แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการน�าเสนอและการทดสอบอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น	10	นาที	และเวลาในการตอบ
ค�าถาม	5	นาที	

	 16.	 ในการน�าเสนอของแต่ละกลุ่ม	 นอกจากครูจะประเมินการน�าเสนอของนักเรียนแล้ว	 ให้ครูประเมิน
ความรู้และทักษะต่าง	ๆ	ตามรายการประเมิน	ในหัวข้อการวัดประเมินผล	

	 17.	 หลังจากท่ีนักเรียนทุกกลุ่มได้น�าเสนอและทดสอบสิ่งประดิษฐ์ของตนเรียบร้อยแล้ว	 ครูน�าอภิปราย
และสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�ากิจกรรม	“ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด”	 โดยอาจ
มีการเชื่อมโยงถึงการศึกษาต่อและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด	 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

130



การวัดประเมินผล

รายการประเมิน หลักฐานหรือชิ้นงาน คะแนน (ร้อยละ)

ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเรียนเกี่ยวกับ	วงจรไฟฟ้า	
พลังงานไฟฟ้า	และแบตเตอรี่	

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น 
ก่อนเรียน

ไม่น�าคะแนนมา
พิจารณา

ความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่	 การน�าเสนอผลการศึกษา 
ใบความรู้ที่	1	และบันทึกผลการท�า
กิจกรรมในใบกิจกรรมที่	1

10

ความเข้าใจเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์

บันทึกผลการท�ากิจกรรมใน 
ใบกิจกรรมที่	2

10

ความเข้าใจเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย 
พลังงานกล

บันทึกผลการท�ากิจกรรมใน 
ใบกิจกรรมที่	3

15

ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

บันทึกผลการท�ากิจกรรมใน 
ใบกิจกรรมที่	4

5

ทักษะการวางแผนและการท�างานร่วมกัน	 การแสดงออกของนักเรียนระหว่าง
การท�ากิจกรรม

5

การประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะในการท�างาน
ร่วมกันเป็นทีม	

การประเมินตนเองของนักเรียน
ระหว่างการท�ากิจกรรม

5

ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ร่วมกับความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์	
เทคโนโลยี	และกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม

-	 บันทึกผลการท�ากิจกรรมในใบ
กิจกรรมที่	5	

-	 เนื้อหาในการน�าเสนอ	และการ
ตอบและถามค�าถามหลังจาก
การน�าเสนอ	

20

ความส�าเร็จและประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ที่ 
สร้างขึ้น

การสาธติการท�างานของส่ิงประดิษฐ์
และเนื้อหาในการน�าเสนอ

10

ทักษะการสื่อสาร	 การน�าเสนอ	 10

ทักษะความคิดสร้างสรรค์	และความคิดเชิง
วิจารณญาณ

-	 บันทึกผลการท�ากิจกรรมใน 
ใบกิจกรรมที่	5	

-	 เนื้อหาในการน�าเสนอ	และการ
ตอบและถามค�าถามหลังจาก
การน�าเสนอ	

10

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด 

รายการประเมิน
ค�าอธิบายและคะแนน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน

การใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ไม่สามารถแสดงความรู้ที่
เกี่ยวข้องและไม่สามารถเชื่อมโยง
กับการออกแบบและสร้าง 
ชิ้นงานได้

แสดงความรู้ที่เกี่ยวข้องแต่
ไม่สามารถเชื่อมโยงกับการ
ออกแบบและสร้างชิ้นงานได้
อย่างถูกต้อง

แสดงความรูท้ีเ่กีย่วข้องและแสดง
ความเชื่อมโยงกับการออกแบบ
และสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง

ความส�าเร็จของงาน สามารถท�างานส�าเร็จแต่ไม่เป็น
ตามเงื่อนไขทั้งหมด	และใช้เวลา
เกินกว่าที่ก�าหนด

สามารถท�างานส�าเร็จแต่ไม่เป็น
ไปตามเงื่อนไขทั้งหมด	หรือ	ใช้
เวลาเกินกว่าที่ก�าหนด

สามารถท�างานส�าเร็จและเป็นไป
ตามเงื่อนไขทั้งหมด	ภายในเวลา
ที่ก�าหนด

ประสิทธิภาพของ 
ชิ้นงาน

ไม่มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
ผลงาน	

มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลงาน	แต่
ไม่มีการวิเคราะห์และน�าผลการ
วิเคราะห์มาใช้พัฒนาชิ้นงาน

มีการออกแบบวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลงาน	และ
ด�าเนินการทดสอบประสิทธิภาพ
ได้มีการวิเคราะห์ผล	และน�าผล
การวิเคราะห์มาใช้พัฒนาชิ้นงาน

การวางแผนและ 
การท�างานร่วมกัน

-	 ไม่มีการวางแผนการท�างาน
ร่วมกัน	

-	 ไม่มกีารระดมความคดิ	
อภปิรายและลงข้อสรปุร่วมกัน

-	 มีบางคนไม่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาชิ้นงาน

-	 มีการวางแผนการท�างาน 
ร่วมกัน	

-	 ไม่มกีารระดมความคดิ	
อภปิรายและลงข้อสรปุร่วมกัน

-	 มีบางคนไม่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาชิ้นงาน

-	 มีการวางแผนการท�างาน 
ร่วมกัน

-	 มกีารอภปิรายและลงข้อสรปุ
ร่วมกนั	ในประเดน็ปัญหาทีพ่บ	

-	 ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการท�างานออกแบบ
และพัฒนาชิ้นงาน

ความคิดสร้างสรรค์ ใช้แนวคดิทีม่ใีนแหล่งเรียนรูต่้าง	ๆ	
โดยมีการให้เครดิตกับเจ้าของ
แนวคิดต้นแบบอย่างถูกต้อง	แต่
ไม่มีการปรับปรุง	หรือ	พัฒนาขึ้น	
จากแนวคิดต้นแบบ

มีการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงาน
ขึ้นจากแนวคิดต้นแบบ	และมี
การให้เครดิตกับเจ้าของแนวคิด
ต้นแบบอย่างถูกต้อง	

ใช้จินตนาการ	และแนวคิดที่
แปลกใหม่	ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นจาก
แนวคิดต้นแบบ	พร้อมมีการให้
เครดิตกับเจ้าของแนวคิดต้นแบบ
อย่างถูกต้อง	

ความคิดเชิง
วิจารณญาณ

-	 ไม่มีร่องรอย	(ในบันทึกการ
บรรยาย	หรือ	การอภิปราย)	
ของการวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นแหล่ง
เรียนรู้ต่าง	ๆ	ถึงความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือ	และ	

-	 ไม่มีการเปรียบเทียบถึงข้อดี
และข้อจ�ากัดของแนวคิดหรือ
ชิ้นงานตนเองกับชิ้นงานอื่น	ๆ

-	 ไม่มีการวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นแหล่ง
เรียนรู้ต่าง	ๆ	ถึงความถูกต้อง
และ	ความน่าเชื่อถือ	หรือ

-	 ไม่มีการเปรียบเทียบถึงข้อดี
และข้อจ�ากัดของแนวคิดหรือ
ชิ้นงานของตนเองกับชิ้นงาน
อื่น	ๆ	

-	 มีการวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นแหล่ง
เรียนรู้ต่าง	ๆ	ถึงความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือ	และ

-	 มีการเปรียบเทียบถึงข้อดีและ
ข้อจ�ากัดของแนวคิดหรือชิ้น
งานของตนเองกับชิ้นงานอื่น	ๆ	 
และน�าผลมาพิจารณาใน 
การพัฒนาชิ้นงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินตนเองของผู้เรียน (self-assessment) 
ในการท�างานร่วมกันเป็นทีม

รายการประเมิน คะแนนและค�าอธิบายระดับศักยภาพในการท�างานเป็นทีม

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน

การให้ความร่วมมือ ฉันท�างานร่วมกับสมาชิกคน
อื่นๆ	ในกลุ่มได้ไม่ดี	และไม่ได้
ท�างานในส่วนใด	ๆ	ของโครง
งานเลย

ฉันท�างานร่วมกับสมาชิกคน
อื่น	ๆ	ในกลุ่มได้ดีเป็นบางเวลา	
และสมาชิกในกลุ่มเป็นคน
ท�างานเกือบทั้งหมด

ฉันท�างานร่วมกับสมาชิกคน 
อื่น	ๆ	ในกลุ่มได้ดีและได้แบ่ง
รับหน้าที่รับผิดชอบเท่ากับ
สมาชิกในทีมทุกคน

การมีส่วนร่วม ฉันมีส่วนร่วมในการท�างานน้อย	
และในเวลาส่วนใหญ่	 
ฉันไม่ใส่ใจกับงาน

ฉันมีส่วนร่วมในการท�างาน
แต่พบว่า	ฉันเสียเวลากับการ
ท�างานที่ไม่เกิดประโยชน์	และ	
ฉันพบว่า	ฉันมีปัญหากับการให้
ความสนใจกับงาน

ฉันมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่	และ
ให้ความสนใจกับงานในช่วง
เวลาการท�างานตลอด

การรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อื่น

ฉันมักไม่ใส่ใจรับฟังข้อเสนอ
และข้อคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่ม	เพราะฉันมีแนวคิดของ
ตนเองที่ต้องการน�าเสนอให้ 
ผู้อื่นได้รับฟัง

ฉันรับฟังข้อเสนอและข้อคิด
เห็นของสมาชิกในกลุ่มบางครั้ง	 
แต่ฉนักระตอืรอืร้นทีจ่ะน�าเสนอ 
แนวคิดของตนเองและแทรก
ขึ้นมาระหว่างการน�าเสนอของ
ผู้อื่นบ่อยครั้ง

ฉันมีความใส่ใจและรับฟังข้อ
เสนอและข้อคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่มก่อนที่จะเสนอแนวคิด
หรือข้อคิดเห็นของตนเอง

การแสดงความคิดเห็นและ
สะท้อนความรู้ความเข้าใจ

ฉันไม่เคยแสดงหรือสะท้อน
ความคิดเห็นของฉันให้สมาชิก
คนอื่นในกลุ่มได้รับฟัง

ฉันแสดงหรือสะท้อนความคิด
เห็นก็ต่อเมื่อมีสมาชิกในกลุ่ม
บอกให้ฉันท�า

ฉันเสนอหรือสะท้อนแนวคิด
เชิงบวกและสร้างสรรค์เป็น
ส่วนใหญ่

การเป็นผู้น�า ฉันชอบที่จะเป็นผู้ตามในช่วง
เวลาส่วนใหญ่ของการท�างาน	
และไม่พร้อมที่จะรับบทบาท
เป็นผู้น�า

ฉันสามารถรับบทบาทเป็นผู้น�า	
แต่ชอบที่จะด�าเนินการด้วย
ตนเองมากกว่า

ฉันพร้อมที่จะรับบทบาทใน
การเป็นผู้น�าในการท�างานส่วน
หนึ่งส่วนใดทุกครั้ง	และช่วยให้
สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วม

พฤติกรรมการท�างาน ฉันพยายามแต่ต้องได้รับการ
บอกกล่าวและย�้าเตือนเป็น
ประจ�า	ให้ท�างานให้เสร็จและ
ทันเวลาที่ก�าหนด

ฉันได้รับการบอกกล่าวและย�้า
เตือนจากสมาชิกในกลุ่มหลาย
ครั้งในการท�างานให้เสร็จและ
ทันเวลาที่ก�าหนด

ฉันใส่ใจกับการท�าโครงงาน
ตลอดเวลา	โดยไม่ต้องให้มีการ
บอกกล่าวหรือย�้าเตือน	และ
ฉันส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่ม
ใส่ใจในการท�างานในลักษณะ
เดียวกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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เกณฑ์การให้คะแนนการน�าเสนอ

รายการประเมิน
ค�าอธิบายและคะแนน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน

การบรรยาย -	 บรรยายถึงข้อมูล			หลัก
การ	ผลการทดสอบ	กราฟ		
ฯลฯ	และอธิบายให้เหตุผล
ประกอบ	ไม่ชัดเจน	ผู้ฟังไม่
สามารถติดตามและเข้าใจ
ได้

-	 บรรยายถงึข้อมลู	หลกัการ	
ผลการทดสอบ	กราฟ		
ฯลฯ	และอธิบายให้เหตุผล
ประกอบ	อย่างชัดเจน	
กระชับ	สอดคล้องกัน	ผู้ฟัง
สามารถติดตามและเข้าใจ
ได้ส่วนใหญ่

-	 ใช้ความเร็วในการพูดที่ช้า
หรือเร็วเกินไป	และ	มีการ
ใช้ค�าควบกล�้าไม่ถูกต้อง

-	 บรรยายถงึข้อมลู	หลกัการ	
ผลการทดสอบ	กราฟ		
ฯลฯ	และอธิบายให้เหตุผล
ประกอบ	อย่างชัดเจน	
กระชับ	สอดคล้องกัน	ผู้ฟัง
สามารถติดตามและเข้าใจ
ได้ง่ายทั้งหมด

-	 ใช้ความเร็วในการพูดที่พอดี	
ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

-	 มกีารใช้ค�าควบกล�า้ได้ถกูต้อง	

สื่อที่ใช้ในการน�าเสนอ -	 สื่อประกอบต่าง	ๆ	เช่น	
ภาพ	กราฟ	คลิปวีดิทัศน์	
สอดคล้องกับเนื้อหา	และ
ส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาได้บ้าง

-	 การน�าเสนอสื่อต่าง	ๆ	มี
การขัดข้องหลายครั้ง	

-	 สื่อประกอบต่าง	ๆ	เช่น	
ภาพ	กราฟ	คลิปวีดิทัศน์	
สอดคล้องกับเนื้อหา	และ
ส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาส่วนใหญ่

-	 การน�าเสนอสื่อต่าง	มีการ
ขัดข้องบ้าง

-	 สื่อประกอบต่าง	ๆ	เช่น	
ภาพ	กราฟ	คลิปวีดิทัศน์	
สอดคล้องกับเนื้อหา	และ
ส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาทั้งหมด

-	 การน�าเสนอสื่อต่าง	ๆ	เป็น
ไปอย่างราบรื่น	ไม่ติดขัด	

เนื้อหา -	 มีเนื้อหาไม่ครบทุกหัวข้อที่
จ�าเป็นในการน�าเสนอ

-	 มีการเรียงล�าดับเนื้อหาที่
สับสน		ผู้ฟังไม่สามารถ
ติดตามและเข้าใจได้ทั้งหมด

-	 ภาพ	คลิป	หรือ	ข้อความ	
ที่น�ามาใช้	ไม่มีการอ้างอิง
ที่มา

-	 มีเนื้อหาของหัวข้อที่จ�าเป็น
ในการน�าเสนอไม่ครบทุก
หัวข้อ	หรือ

-	 มีการเรียงล�าดับเนื้อหาที่	 
ผู้ฟังไม่สามารถติดตามและ
เข้าใจได้ง่าย	หรือ

-	 ภาพ	คลิป	หรือ	ข้อความ	
ที่น�ามาใช้	ไม่มีการอ้างอิง
ที่มาบางชิ้น

-	 มเีนือ้หาของหวัข้อทีจ่�าเป็นใน
การน�าเสนอครบทกุหวัข้อ	

-	 มีการเรียงล�าดับเนื้อหาที่	
ผู้ฟังสามารถติดตามและ
เข้าใจได้ง่าย

-	 ภาพ	คลิป	หรือ	ข้อความที่
น�ามาใช้	มีการอ้างอิงที่มา
ถูกต้องทั้งหมด

บุคลิกภาพและการแสดงออก -	 มีการสบตาผู้ฟัง	แต่มีการ
มองที่สไลด์หรือเอกสาร
บ่อยครั้ง

-	 ใช้มือและท่าทางไม่เหมาะ
สม	หรือ	บุคลิกไม่มีความ
มั่นใจ	

-	 แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย	

-	 มีการสบตาผู้ฟัง	และมีการ
มองที่สไลด์หรือเอกสารบ้าง
เล็กน้อย

-	 ใช้มือและท่าทางไม่เหมาะ
สม	หรือ	บุคลิกไม่มีความ
มั่นใจ	หรือ

-	 แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย	
อย่างใดอย่างหนึ่ง

-	 มีการสบตาผู้ฟัง	และมีการ
มองที่สไลด์หรือเอกสารบ้าง
เล็กน้อย

-	 ใช้มอืและท่าทางได้เหมาะสม	
-	 บุคลิกมีความมั่นใจ
-	 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

134



รายการประเมิน
ค�าอธิบายและคะแนน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน

การควบคุมเวลา -	 น�าเสนอน้อยกว่า	หรอื	เกนิ
เวลาทีก่�าหนดมากกว่า	5	นาที

-	 น�าเสนอได้น้อยกว่าหรือเกิน
เวลาที่ก�าหนดเล็กน้อย	

-	 น�าเสนอได้ภายในเวลาที่
ก�าหนด

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
	 คะแนนร้อยละ			80	–	100				หมายถึง		 ดีมาก
	 คะแนนร้อยละ			70	–	79		 			หมายถึง		 ดี
	 คะแนนร้อยละ			60	–	69		 			หมายถึง		 พอใช้
	 คะแนนร้อยละ					1	–	59	 			หมายถึง		 ต้องปรับปรุง
หมายเหตุ		เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ความรู้พื้นฐาน
	 ในการท�ากิจกรรม	นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานในหัวข้อต่อไปนี้
	 	 1.	 สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี
	 	 2.	 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
	 	 3.	 แรงเคลื่อนไฟฟ้า	ความต่างศักย์	กระแสไฟฟ้า	และ	วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
	 	 4.	 พลังงานไฟฟ้าและก�าลังไฟฟ้า
	 	 5.	 เครื่องวัดไฟฟ้า
	 	 6.	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ข้อเสนอแนะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

รายการ เวลาที่ใช้ (ชั่วโมง)

ขั้นระบุปัญหา 1

กิจกรรมที่	1	 ท�าความรู้จักกับแบตเตอรี่ 1

กิจกรรมที่	2	 ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 2

กิจกรรมที่	3	 ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการปั่นจักรยาน 3

กิจกรรมที่	4	 เปรียบเทียบนักวิทยาศาสตร์กับวิศวกร 0.5

กิจกรรมที่	5	 ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับชาร์จ
แบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

7

ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 1.5
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
	 1.	 แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และเซลล์ไฟฟ้าเคมี	
	 	 •	 เว็บไซต์เรื่อง	ไฟฟ้าเคมี	ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 	 	 www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/web/electro_index.htm
	 	 •	 เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว	
	 	 	 http://bangkokgreencity.bangkok.go.th	และ	
	 	 	 www.pcd.go.th/info_serv/haz_battery.htm#s3
	 2.	 แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด
	 	 •	 เว็บไซต์กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	www.dede.go.th
	 	 •	 เว็บไซต์แผนพัฒนาพลังงานทดแทน	15	ปี	ของกระทรวงพลังงาน	
	 	 	 www.eppo.go.th/ccep/energy_3-5.html
	 	 •	 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก	
	 	 	 www.bangchak.co.th/(X(1)S(uw451z45xalrle45ijzub1vi))/sunny-bangchak/th/

sunny-bangchak.aspx
	 	 •	 เว็บไซต์สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน	www.sert.nu.ac.th/botcam.htm
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