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อ.สบเมย  จ.แมฮองสอน 9 แหง

1. บานแมปะกลาง

2. บานจอลือใต

3. บานแมแพนอย

4. บานแมหลุยนอย

5. บานจอลือเหนือ

6. บานแมแคะนอย

7. บานโตแฮ

8. บานผาอันใต

9. บานหวยเกี๋ยงนอย

อ.อมกอย  จ.เชียงใหม 10 แหง

1. บานแมะแตะแหละกุย

2. บานเลอะตอ

3. บานมูเซอหลังเมือง

4. บานเหลาปลาทู

5. บานผาผึง้

6. บานแมละเอาะ

7. บานหวยกวางใหม

8. บานสงินใหม

9. บานยะลิกุย

10.บานปโกรเหนือ

อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 7 แหง

1.หองเรยีนฯเบาะโบะโกร

2. ศศช.บราเด

3. ศศช.บานวาแหมะคี

4. ศศช.บานเปลลู

5. ศศช.บานเลอเบปวาคี

6. ศศช.บานโจะเกปู

7. ศศช.บานสะซุยปู

อ.อุมผาง  จ.ตาก 5 แหง

1. ศศช.บานปาพลู

2. หองเรียนสาขาบานทิโพจิ

3. หองเรียนสาขาบานนุโพ

4. หองเรียนสาขาบานทีจอชี

5. หองเรียนสาขาบานกยุเลอตอ

อ.แมระมาด  จ.ตาก 5 แหง

1. หองเรียนฯทีโบะคี

2. หองเรียนฯโบะซูลู

3. หองเรียนฯทีเสาะคี

4. หองเรียนฯเคลอะเดคี

5. หองเรียนฯบอโบะคี
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สสวท.

จัดทําเอกสารเสริมความรู

ฝกอบรม

สสท.

ประสานงานพื้นที่

สอศ.

ซอมแซมบํารุงรักษา
พพ. , มจธ.

ใหคําปรึกษา

สวทช.

ออกแบบระบบ

จัดเตรียมอุปกรณ

สพฐ. , กศน,

ติดตั้ง , ใชงาน
บํารุงรักษาเบื้องตน

โครงการนํารอง

การบริหารระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย
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บทบาทหนาที่ ของ สสวท.

1. จัดทําเอกสารเสริมความรู

1.1 เอกสารประกอบการอบรม(เอกสารคร)ู

1.2 เอกสารสําหรับนักเรียน

2. ฝกอบรมครูผูสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

2.1 จํานวน 2 ครั้งๆ ละ ½ วัน

2.2 จุดที ่1 ที่ สพท.แมสะเรียง เขต 2 อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน

จุดที ่2 ที่ สพท.ตากเขต 2 อ.แมสอด จ.ตาก

2.3 ชวงระหวางวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2551
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อ.อมกอย  จ.เชียงใหม 10 แหง

1. บานแมะแตะแหละกุย

2. บานเลอะตอ

3. บานมูเซอหลังเมือง

4. บานเหลาปลาทู

5. บานผาผึง้

6. บานแมละเอาะ

7. บานหวยกวางใหม

8. บานสงินใหม

9. บานยะลิกุย

10.บานปโกรเหนือ

1.  อบรมที่

ศศช.บานเหลาปลาทู

 อ.อมกอย จ.เชียงใหม
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อ.สบเมย  จ.แมฮองสอน 9 แหง

1. บานแมปะกลาง

2. บานจอลือใต

3. บานแมแพนอย

4. บานแมหลุยนอย

5. บานจอลือเหนือ

6. บานแมแคะนอย

7. บานโตแฮ

8. บานผาอันใต

9. บานหวยเกี๋ยงนอย

2. อบรมที่

ศศช.บานจอลือใต

 อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
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อ.ทาสองยาง  จ.ตาก 7 แหง

1.หองเรยีนฯเบาะโบะโกร

2. ศศช.บราเด

3. ศศช.บานวาแหมะคี

4. ศศช.บานเปลลู

5. ศศช.บานเลอเบปวาคี

6. ศศช.บานโจะเกปู

7. ศศช.บานสะซุยปู

อ.อุมผาง  จ.ตาก 5 แหง

1. ศศช.บานปาพลู

2. หองเรียนสาขาบานทิโพจิ

3. หองเรียนสาขาบานนุโพ

4. หองเรียนสาขาบานทีจอชี

5. หองเรียนสาขาบานกยุเลอตอ

อ.แมระมาด  จ.ตาก 5 แหง

1. หองเรียนฯทีโบะคี

2. หองเรียนฯโบะซูลู

3. หองเรียนฯทีเสาะคี

4. หองเรียนฯเคลอะเดคี

5. หองเรียนฯบอโบะคี

3. อบรมที่

ศศช. บานวาแหมะคี

 อ.ทาสองยาง จ.ตาก
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สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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โครงการเทคโนโลย ี  สสวท. 924 ถ.สุขุมวิท                   

แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม. 10110

อุปการ   จีระพันธุ

E-mail : ojeer@ipst.ac.th

โดย

Tel: 0-2392-4021 ตอ3501 Fax: 0-2382-3243
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กําหนดกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมคือ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร

3. วิทยาศาสตร

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

4. สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม

7. การงานอาชีพ

6. ศิลปะ

8. ภาษาตางประเทศ

และเทคโนโลยี
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กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่  1 การดํารงชีวิต และครอบครัว

สาระที่  2 การอาชีพ

สาระที่  3 การออกแบบและเทคโนโลยี

สาระที่ 4 เทคโนโลยสีารสนเทศ

สาระที่ 5 เทคโนโลยเีพื่อการทํางานและอาชีพ 

สาระการเรียนรู 5 สาระ ไดแก



13

เปนการนําความรู  ทักษะ และ
ทรัพยากรมาสรางสิ่งของเครื่องใชหรือ

วิธีการโดยผานกระบวนการ    เพื่อ
แกปญหา  สนองความตองการ  หรือ
เพิ่มความสามารถในการทํางานของ

มนุษย
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หมายถึง  การลําดับความคิดหรือ

จินตนาการ  เปนขั้นตอนเพื่อนําไปสู     

การวางแผนการแกปญหาหรือสนอง

ความตองการ
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2. รวบรวมขอมูลเพื่อแสวงหาวิธีการ

5. ทดสอบ

6. ปรับปรุงแกไข

3. เลอืกวิธกีารแกปญหาหรือสนองความตองการ

4. ออกแบบและปฏิบตัิการ

7. ประเมินผล

1. กําหนดปญหาหรือความตองการ  

แกปญหาหรือสนองความตองการ
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ดินสอ

สิ่งของใกลตัวนักเรียน

ชวงชั้นแรกๆ
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1. กาํหนดปญหาหรือความตองการ   
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2. รวบรวมขอมลู                  
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3. เลอืกวิธกีารแกปญหา
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4. ออกแบบและปฏิบัติการ
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5. ทดสอบ
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6. ปรับปรุงแกไข
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7. ประเมินผล
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2. รวบรวมขอมูลเพื่อแสวงหาวิธีการ

5. ทดสอบ

6. ปรับปรุงแกไข

3. เลอืกวิธกีารแกปญหาหรือสนองความตองการ

4. ออกแบบและปฏิบตัิการ

7. ประเมินผล

1. กําหนดปญหาหรือความตองการ  

แกปญหาหรือสนองความตองการ



25

1. การขับเคลื่อนยานพาหนะ

2. พลังงานที่ใชในการขับเคลื่อน

3. พลังงานจากแรงโนมถวง

4. พลังงานจากลมในลกูโปงและจากการยืดหยุนของยาง

5. กิจกรรมรถพลังงานลูกโปง , หนังยาง (รถแขงแสนสนุก)

6. การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลดวยมอเตอร

7. สาธิตเรื่องมอเตอรอยางงาย

8. พลังงานจากเซลลไฟฟาไปขับเคลื่อนมอเตอร

9. เซลลแสงอาทิตย

10. การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

11. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการทํางานของเซลลแสงอาทิตย

12. การใชพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแทนเซลลไฟฟาไปขับเคลือ่นมอเตอร

13. กิจกรรม รถแขงพลังงานแสงอาทิตย (Solar Car)
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การขับเคลื่อนยานพาหนะ
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พลังงานที่ใชในการขับเคลื่อน

1. พลังงานจากแรงโนมถวง
2. พลังงานจากลมในลูกโปง
3. พลังงานจากการยืดหยุนของยาง
4. พลังงานจากเซลลไฟฟาไปขบัเคลื่อนมอเตอร
5. พลังงานจากเซลลแสงอาทิตยไปขับเคลื่อนมอเตอร
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พลังงานจากแรงโนมถวง

การแขงขันลอเลื่อนไม
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พลังงานจากแรงโนมถวง

การแขงขันลอเลื่อนไม

ระหวางแขงขันมีผูไดรับบาดเจ็บ

หลายรายจากการที่ลอเลื่อนพลิก

คว่ํา รวมทั้งเสียหลักพุงเขาชนผูชม 
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พลังงานจากแรงโนมถวง

การแขงขันลอเลื่อนไม

ความเกี่ยวของกับหลกัสูตร
1. วิทยาศาสตร
ชช.1 สาระที ่ว4.1 ขอ 2 (แรงโนมถวง)

ชช.2 สาระที ่ว4.2 ขอ 1 (แรงเสียดทาน)

ชช.3 สาระที ่ว4.2 ขอ 3 (การเคลื่อนที่)

สาระที ่ว5.1 ขอ 1 (พลังงานศักยโนมถวง)

2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชช.1 ขอ 2 ออกแบบ สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช
ชช.2 ขอ 3 เลอืกเทคโนโลยมีาประยุกตใชโดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม

ขอ 4 ออกแบบและสราง สิ่งของเครื่องใช
ชช.3 ขอ 3 ออกแบบและสรางผลิตภัณฑหรอืวิธีการ 
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กิจกรรมรถพลังงานลูกโปง,หนังยาง
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 กิจกรรม  “รถแขงแสนสนกุ”

1.โครงรถ (ไมคิดมูลคา)

2.ลอรถหลายขนาด (10 หนวย)

3.ยางยึดเพลา (5 หนวย)

4.ยางวงหลายขนาด (10 หนวย)

5.เพลา (10 หนวย)

6.หนวยพลาสติค (10 หนวย)

7.ตัวหนีบ (10 หนวย)

8.ลูกโปง (10 หนวย)

9.แกนยึดลูกโปง (10 หนวย)

10.วัสดุอื่น ๆ เชน กรรไกร 

11.ที่สูบลมลูกโปง ปากกา กระดาษ

30 นาที

แบงกลุม  ออกแบบและสรางรถแขงใหเคลื่อนที่

ไปไดไกลที่สุด จากวัสดุอุปกรณที่มีใหอยางจํากัด

ไมใหเกนิ 180 หนวย
ผูรับการอบรมแตละกลุม  จะสรางชิ้นงานตามกระบวนการ

เทคโนโลยี  โดยบูรณาการความรูอื่นๆ  และนําไปสูการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู

วัสดุอุปกรณ :

เวลาปฏิบัติงาน :

เงื่อนไข :

วัตถุประสงค :
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พลังงานจากลมในลกูโปง,พลังงานยืดหยุนของหนังยาง

การแขงขันรถแขงแสนสนุก

ความเกี่ยวของกับหลกัสูตร
1. วิทยาศาสตร
ชช.2 สาระที ่ว4.1 ขอ 2 (ความดนัอากาศ)

สาระที ่ว4.2 ขอ 1 (แรงเสียดทาน)

ชช.3 สาระที ่ว4.2 ขอ 3 (การเคลื่อนที่)

สาระที ่ว5.1 ขอ 1 (พลังงานจลน)

2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชช.1 ขอ 2 ออกแบบ สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช
ชช.2 ขอ 3 เลอืกเทคโนโลยมีาประยุกตใชโดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม

ขอ 4 ออกแบบและสราง สิ่งของเครื่องใช
ชช.3 ขอ 3 ออกแบบและสรางผลิตภัณฑหรอืวิธีการ 
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5. ทดสอบ

................................................

6. ปรับปรุงแกไข

................................................

7. ประเมินผล

................................................

แบบบันทึกกระบวนการเทคโนโลยี

1. กําหนดปญหาหรือความตองการ
...................................................

2. รวบรวมขอมูล แสวงหาวิธีการแกปญหา

...................................................

3. เลือกวิธีแกปญหา
...................................................

4. ออกแบบและปฏิบัติการ
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แบบบันทึก
วันที.่...................เดือน..................ป
.................
สมาชิกในกลุม

..........................................................................

อุปกรณที่เลอืกใชอุปกรณที่เลอืกใช
รายการ มูลคา(หนวย) จํานวนชิ้น รวมมูลคา(หนวย)

1. โครงรถ (ไมคิดมูลคา) - 1 -

2. วงลอรถ 10
3.ยางดํา 5
4.ยางวง 10
5. ตัวหนีบ 10
6.หลอดพลาสตกิ 10
7.ลูกโปง 10
8.เพลา 10
9.แกนยดึลกูโปง 10

รวมทั้งสิ้น

ระยะทางการแขงครั้งที่ 1 ....................

ระยะทางการแขงครั้งที่ 2 ....................
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พลังงานจากลมในลูกโปง
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พลังงานจากการยืดหยุนของยาง
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การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล

ดวยมอเตอร

พลังงานจากเซลลไฟฟาไปขับเคลื่อนมอเตอร
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ถายไฟฉาย

ขดลวด

แมเหล็ก

คลิบหนีบกระดาษ

กิจกรรมสาธิตเรื่องมอเตอรอยางงาย
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กิจกรรมการสรางมอเตอรอยางงายกิจกรรมการสรางมอเตอรอยางงาย

อุปกรณ

1. ลวดอาบน้ํายาเบอร 19 ยาว 120 เซนติเมตร   1 เสน  

2. แมเหล็กถาวร                                                  1 แทง

3. คลิบหนบีกระดาษ            2 ตัว

4. ถานไฟฉายกอนใหญ                                       1 กอน

5. ยางลัดของ/เทปกาว                                         1 เสน
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พลังงานจากจากเซลลไฟฟาไปขับเคลือ่นมอเตอร

มอเตอรอยางงาย

ความเกี่ยวของกับหลกัสูตร
1. วิทยาศาสตร
ชช.1 สาระที ่ว5.1 ขอ 1 (ไฟฟาจากแบตเตอรี่)

สาระที ่ว5.1 ขอ 2 (พลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น)

ชช.2 สาระที ่ว5.1 ขอ 5 (กระแสไฟฟาทําใหเกิดสภาพแมเหล็กและการนําไปใชประโยชน)

2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชช.1 ขอ 2 ออกแบบ สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช
ชช.2 ขอ 3 เลอืกเทคโนโลยมีาประยุกตใชโดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม

ขอ 4 ออกแบบและสราง สิ่งของเครื่องใช
ชช.3 ขอ 3 ออกแบบและสรางผลิตภัณฑหรอืวิธีการ 
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เซลลแสงอาทิตย
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การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา

ดวยเซลลแสงอาทิตย
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การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา

ดวยเซลลแสงอาทิตย
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เซลลแสงอาทิตย
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ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของเซลลแสงอาทิตย

1. ระนาบของแผงเซลลแสงอาทิตย

กับทิศที่แสงแดดสอง

2. มีสิ่งบดบงัหนาแผงของ

เซลลแสงอาทิตย
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1. ระนาบของแผงเซลลแสงอาทิตยกับทิศที่แสงแดดสอง
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2. มีสิง่บดบังหนาแผงของเซลลแสงอาทิตย
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การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล

ดวยมอเตอร

พลังงานจากเซลลไฟฟาไปขับเคลื่อนมอเตอร
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การใชพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

แทนเซลลไฟฟาไปขับเคลื่อนมอเตอร

พลังงานจากเซลลแสงอาทิตยไปขับเคลื่อนมอเตอร
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กิจกรรมรถแขงพลังงานแสงอาทิตย
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กิจกรรมนี้จะใหเรียนรูถึงการออกแบบรถแขงพลังงานแสงอาทิตย  

เพื่อใหไดรถที่รับพลังงานแสงอาทิตยไดดีที่สุด  เปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา  แลวนําพลังงานไฟฟาไปขับมอเตอร  

ซึ่งเปนการเปลี่ยนเปนพลังงานกลอีกครั้ง  โดยอาศัยสงถายพลังงาน

ผานไปที่เฟองและลอเพื่อการขับเคลื่อน

กิจกรรมนี้มีวตัถุประสงคที่สําคัญ  คือ

๑. เพื่อใหเกิดการเรียนรู ถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

๒. เพื่อออกแบบ และสรางรถแขงพลังงานแสงอาทิตย 

และนําผลงานมาแขงขันได      

๓. เพื่อใหเกิดการเรียนรูการสงถายพลังงานกลผานเฟองและลอ  

และมีการทํางานเปนกลุมได 
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 กิจกรรม  “รถแขงพลังงานแสงอาทิตย”

1.ไมบาลซา 1 แผน

2.ลอรถหลายขนาด (8 ลอ)

3.เฟองรถ (6 อัน)

4.มอเตอร (1 ตัว)

5.ถานไฟฉายพรอมรังถาน (1 ชดุ)

6.Solar Cell (1 แผง)

7.หลอดดูดขนาดเล็ก (6 หลอด)

8.ไมเสียบลูกชิ้น (3 อัน)

30 นาที

แบงกลุม  ออกแบบและสรางรถแขงใหเคลื่อนที่

ไปไดเร็วที่สุด จากวัสดุอุปกรณทีม่ีใหอยางจํากัด

ผูรับการอบรมแตละกลุม  จะออกแบบและสรางรถแขงพลังงาน

แสงอาทิตยตามกระบวนการเทคโนโลยี ทําใหทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน การสงถายพลังงานกลไปยังเฟองและลอ
โดยบูรณาการความรูอื่นๆ เขามาดวย

วัสดุอุปกรณ :

เวลาปฏิบัติงาน :

เงื่อนไข :

วัตถุประสงค :
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พลังงานจากจากเซลลแสงอาทิตยไปขับเคลือ่นมอเตอร

Solar Car

ความเกี่ยวของกับหลกัสูตร
1. วิทยาศาสตร
ชช.2 สาระที ่ว5.1 ขอ 1 (แสงเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาได)

สาระที ่ว5.1 ขอ 4 (วงจรไฟฟาอยางงาย)

สาระที ่ว5.1 ขอ 5 (กระแสไฟฟาทําใหเกิดสภาพแมเหล็กและการนําไปใชประโยชน)

2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชช.1 ขอ 2 ออกแบบ สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช
ชช.2 ขอ 3 เลอืกเทคโนโลยมีาประยุกตใชโดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม

ขอ 4 ออกแบบและสราง สิ่งของเครื่องใช
ขอ 5 เปรียบเทียบสิ่งของเครื่องใชที่ไดจากเทคโนโลยี

ชช.3 ขอ 3 ออกแบบและสรางผลิตภัณฑหรอืวิธีการ 
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5. ทดสอบ

................................................

6. ปรับปรุงแกไข

................................................

7. ประเมินผล

................................................

แบบบันทึกกระบวนการเทคโนโลยี

1. กําหนดปญหาหรือความตองการ
...................................................

2. รวบรวมขอมูล แสวงหาวิธีการแกปญหา

...................................................

3. เลือกวิธีแกปญหา
...................................................

4. ออกแบบและปฏิบัติการ
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แบบบันทึกผลการประเมินสําหรับครู

กิจกรรม “Solar  Car"

กลุมที่ .........................

คะแนน

รายการประเมิน เต็ม ได

(เกณฑประเมิน)

1. ความเร็ว

2. โครงสราง

3. การใชกระบวนการเทคโนโลยี

4. การนําเสนอผลงาน

5. ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

6. การทํางานเปนทีม

รวม
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