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ค าถามส าคัญ 

พลังงานต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราน ามาเปลี่ยนเป็นพลังงาน

ไฟฟ้าเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

1) ประเมินความรู้ก่อนเรียน 10 นาที

2) หัวข้อ 3.1 เซลล์สุริยะ 20 นาที

3) กิจกรรม 3.0 30 นาที

4) กิจกรรม 3.1 80 นาที

5) ประเมินความรู้หลังเรียน 10 นาที

เวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที



ตัวช้ีวัด มาตรฐาน ว 2.3  ม.5

 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังสืบค้นและ

อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้าน

พลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย

 อธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังสืบค้นและ

อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีน ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ

ต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความ

คุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย

ผลการเรียนรู้ สาระฟิสิกส์ หัวข้อที่ 3. ม.5



จุดประสงค์การเรียนรู้

 อธิบายการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ

 ประเมินความคุ้มค่าในการน าเซลล์
สุริยะมาเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานไฟฟ้าส าหรับใช้ประโยชน์
ในท่ีพักอาศัย

 บอกแนวทางการน าเซลล์สุริยะมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน



ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

จิตวิทยาศาสตร์/เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์

• สืบค้นข้อมูลและและ

อธิบายการเปลี่ยน

พลังงานทดแทนเป็น

พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง

สืบค้นและอภิปราย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่น 

ๆ ที่น ามาแก้ปัญหาหรือ

ตอบสนองความ

ต้องการทางด้าน

พลังงาน

1. อธิบายการเปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

ของเซลล์สุริยะ

2. บอกแนวทางการน าเซลล์สุริยะ

มาใช้งานในชีวิตประจ าวัน

3. อธิบายกระบวนการเปลี่ยน

พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงาน

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์

4. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีด้าน

พลังงานและบอกแนวทางการ

น าไปแก้ปัญหาหรือตอบสนอง

ความต้องการด้านพลังงาน

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (จากการสืบค้น)

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (การประเมินความ

น่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ และ ความสมบูรณ์

ของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น และการ

เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัด)

3. การคิดสร้างสรรค์ (ในการสร้างสื่อส าหรับ

น าเสนอ)

4. การสื่อสาร (การน าเสนอ)

5. ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม (ในการ

ร่วมกันสืบค้นข้อมูล)

1. ด้านความอยากรู้อยากเห็น 

ความใจกว้าง และ ความมี

เหตุผล จากการอภิปราย

ร่วมกัน และการน าเสนอ 

2. ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ 

จากความร่วมมือและการ

ท างานเป็นทีมในการสืบค้น

ข้อมูลและการน าเสนอ 

3. ด้านการเห็นคุณค่าทาง

วิทยาศาสตร์ จากการ

อภิปรายร่วมกัน และการ

น าเสนอ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้



เกมบิงโก
พลังงานทดแทน



ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น



ที่มา: กระทรวงพลังงาน
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พลังน้า 4%

น าเข้า 12%

พลังงานหมุนเวียน 9%

กราฟแท่งแสดงสัดส่วนที่มาของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยระหว่างปี        

พ.ศ. 2557 –พ.ศ. 2560 และ แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนของที่มาของ

ไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561



พลังงานทดแทน



เซลล์สุริยะ (solar cell) คืออะไร

เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร



ให้ผู้เข้าอบรมศึกษาหัวข้อ 3.1 ในเอกสาร

ประกอบการอบรม 5 นาที จากนั้น จะให้

น าเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้



หลักการท างานของเซลล์สุริยะ



ถ้าบ้านของเราเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากเซลล์สรุยิะ

ทั้งหมด จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าหรือไม่



กิจกรรม 3.0 
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์



สรุป กิจกรรม 3.0
 การน าเซลล์สุริยะมาเป็นอุปกรณ์ให้พลังงานภายในท่ีพักอาศัย มีค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูงในช่วงเริ่มต้นที่ต้องซื้อแผงเซลล์สุริยะ นอกจากนี้ ยังมีค่าติดตั้ง ค่า

อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ และ ค่าบ ารุงรักษา ดังน้ัน การเปลี่ยนจาก

การใช้ไฟฟ้าในระบบปกติมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากเซลล์สุริยะท้ังหมด ต้อง

พิจารณาให้รอบคอบ เพื่อความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย



เพื่อการใช้งานเซลล์สุริยะ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก

เซลล์สุริยะ



กิจกรรม 3.1 

ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงาน

ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ



สรุป กิจกรรม 3.1
 การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องมีการจัด

วางให้มีมุมเอียงที่เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง 

 ควรท่าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์สม่่าเสมอ ไม่ให้ เพราะจะ
ท่าให้พลังงานไฟฟ้าทีไ่ด้จากเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง

 การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องมีการ
น่ามาเซลล์หลายเซลล์มาต่อกัน โดย

• ต่อแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มอีเอ็มเอฟ

• ต่อแบบขนาน เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า 
(ได้อีเอ็มเอฟเท่าเดิม)



ตอบค าถาม

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 



ขอขอบคุณ กราฟิกจากเว็บไซต์ต่อไปน้ี  (1) all-free-download.com, (2) vecteezy.com และ (3) freepik.com

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอน หนังสือเรียน 

คู่มือครู และสื่อประกอบการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ท่ี เว็บไซต์ฟิสิกส์ สสวท. 

หรือ Facebook Fanpage หรือช่อง YouTube ตามลิงค์ด้านล่างนี้

facebook.com/physics.ipst

http://physics.ipst.ac.th

YouTube ค้นหาค าว่า ฟิสิกส์ ม.ปลาย สสวท.


