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2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการดารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน  

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบ 
เสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ 

3.ตวัช้ีวดัการเรียนรู้ 
ว 5.1 ม.3/2 ทดลองและอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัย ์กระแสไฟฟ้า ความตา้นทาน  

และนาความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ 

4. สาระสาคญั 
การต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ประกอบดว้ยส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าดงัน้ี แหล่งกาเนิดไฟฟ้า  

ตวันาไฟฟ้า สวิตซ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เม่ือตอ้งการให้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทางานตอ้งทาให้วงจรปิด แต่เม่ือไม่ 
ตอ้งการให้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทางานตอ้งทาให้วงจรเปิดผา่นอุปกรณ์ท่ีเรียกว่าสวิตซ์ การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีนิยม 
ต่อกนัสามารถต่อได ้2 แบบ คือ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน การต่อวงจรไฟฟ้าแบบ 
ขนานจะทาให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรมากกว่าการต่อแบบอนุกรม ทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทางานได้ 
มากกว่า และเม่ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในวงจรชารุด เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเคร่ืองอ่ืนๆ ในวงจรไฟฟ้า 
ยงัสามารถทางานได ้ดว้ยเหตุน้ีการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานจึงนามาใชใ้นการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบา้น  

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5.1 ดา้นความรู้ (K) นกัเรียนสามารถ  



1) อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ได ้
2) อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานได ้ 

5.2 ดา้นทกัษะกระบวนการ (P) นกัเรียนสามารถ 
1) ปฏิบติัการทดลอง รายงาน และสรุปผลการทดลองไดถู้กตอ้ง 2) นาเสนอผลการทดลองและตรวจสอบได้
ถูกตอ้งและสร้างสรรค ์ 

5.3 ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
1) มีวินยัในการเรียนโดยดูจากพฤตกรรมของนกัเรียนดงัน้ี  

1.1 ไม่คุยเล่นระหว่างเรียน  

1.2 ไม่เล่นโทรศพัทมื์อถือขณะเรียน 2) มีความใฝ่เรียนรู้ในการเรียน  

7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ (ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 7E)  

7.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) (5 นาที) 
1) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายว่าวงจรไฟฟ้าท่ีบา้นของนกัเรียนตอ้งประกอบดว้ย  

ส่วนประกอบอะไรบา้ง จึงสามารถทาให้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทางานได้ 
2) ครูประเมินระดบัความรู้เดิมเร่ืองวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ของนกัเรียนจากการอภิปรายขา้งตน้ และ  

ครูสุ่มถามคาถามกบันกัเรียน  

7.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) (5 นาที) 
1) ครูตั้งคาถามกบันกัเรียนว่าเม่ือหลอดไฟท่ีบา้นของนกัเรียนเสีย หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือยงัสว่างอยู ่หรือไม่ 
2) หลงัจากนกัเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกนัแลว้ครูให้นกัเรียนคน้หาคาตอบจากการทา  

กิจกรรมท่ี 10 การต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้ในวงจรไฟฟ้า 7.3 ขั้นสารวจและคน้หา (Exploration) (40 นาที)  

1) ครูอธิบายวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง สาธิตการทดลองให้กบันกัเรียน และบอก จุดประสงคก์าร
ทดลอง  

2) นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ตรวจอุปกรณ์การทดลองว่าพร้อมในการใชง้านหรือไม่ 



2. อ่านวิธีทากิจกรรมท่ี 10 โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากสมุดกิจกรรมการทดลอง 
3. หลงัจากท่ีนกัเรียนทากิจกรรมการต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้ในวงจรไฟฟ้าเสร็จแลว้ให้นกัเรียน  

บนัทึกผลลงในสมุดบนัทึกกิจกรรม 
4. ให้นกัเรียนจานวน 2 กลุ่ม นาเสนอผลการทากิจกรรมท่ี 10 การต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้ใน  

วงจรไฟฟ้า  

7.4 ขั้นอภิปรายและลงขอ้สรุป (Explanation) (15 นาที) 
1) นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูล  

2) ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียนเป็นบางกลุ่มนาเสนอขอ้สรุปหนา้ห้องเรียน 
3) สมาชิกภายในห้องเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งแสดง  

ความคิดเห็นของสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร 4) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาขอ้
สรุปว่า  

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน จะทาให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากกว่าการต่อแบบอนุกรม เน่ืองจากการต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบขนาน จะทาให้ความตา้นทานในวงจรนอ้ยกว่าแบบอนุกรม  

ทาให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรมากกว่า  

7.5 ขั้นประยกุตใ์ชแ้ละขยายความรู้ (Elaboration) (20 นาที) 
1) ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า ประเภทของวงจรไฟฟ้า  

การเกิดกระแสไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้าเช่ือมโยงกบัการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบา้น และนกัเรียนจด
บนัทึกลงในสมุดจดบนัทึก  

2) ครูสุ่มถามนกัเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนจากการอ่านเอกสาร โดยมีแนวคาถาม
ดงัน้ี  

1. ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าภายในบา้นประกอบดว้ยอะไรบา้ง 2. กระแสไฟฟ้าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
3. การต่อวงจรไฟฟ้า  



7.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) (5 นาที) 
1) ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 
2) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายตวัอยา่งของการต่อวงจรไฟฟ้าท่ีพบในชีวติประจาวนั จาก  

คาถามในใบงานท่ี 3.1 
7.7 ขั้นนาความรู้ไปใช ้(Extension) (10 นาที)  

1) ให้นกัเรียนเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้ท่ีไดร้ับ ประสบการณ์และความรู้เดิม ให้สมัพนัธก์นัได้
อยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล โดยตอบคาถามในใบงานท่ี 3.1  

2) ครูถามคาถามกบันกัเรียนว่าการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้นมีขอ้ดีอยา่งไร 
3) ครูอภิปรายเพิ่มเติมถึงขอ้ดีของการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้นแบบขนาน และขอ้เสียของการต่อ  

วงจรไฟฟ้าในบา้นแบบอนุกรม  

8. ส่ือการเรียนรู้ 8.1 ส่ือการเรียนรู้  

1) ใบความรู้เร่ืองวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
2) สมุดบนัทึกกิจกรรมท่ี 10 การต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้ในวงจรไฟฟ้า 3) ใบงานท่ี 3.1 วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้  

9. กระบวนการวดัและประเมินผล  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  วิธีการวดั  เคร่ืองมือวดั  เกณฑก์ารประเมิน  

9.1) ดา้นความรู้     

1.อธิบายการต่อ วงจรไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ได ้ 

- ตรวจใบงานท่ี 3.1 
ขอ้ 1  

- แบบประเมินใบงานท ท่ี 3.1 
ขอ้ 1  

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

2. อธิบายการต่อ วงจรไฟฟ้า
แบบอนุกรม และแบบขนาน  

- ตรวจใบงานท่ี 3.1 
ขอ้ 2  

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.1 ขอ้ 
2  

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

9.2) ดา้นทกัษะ กระบวนการ     

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั  วิธีการวดั  เคร่ืองมือวดั  

 

เกณฑก์ารประเมิน  

 



1. ปฏิบติัการทดลอง รายงาน 
และสรุปผล การทดลองได้
ถูกตอ้ง  

- ตรวจผลการ
ทดลอง จากสมุดการ
ทดลอง  

- แบบบนัทึกผลการ สงัเกตดา้น
ทกัษะ กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์  

ผา่นเกณฑเ์ม่ือคะแนน 
อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้น
ไป  

2. การนาเสนอผลการ 
ทดลอง  

- การสงัเกตจากการ 
นาเสนอผลงาน  

- แบบประเมินการ นาเสนอ  

 

ผา่นเกณฑเ์ม่ือคะแนน 
อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้น
ไป  

9.2) ดา้นคุณลกัษณะ อนัพึง
ประสงค(์A)  

   

1. มีวินยัในการเรียน  
- สงัเกตพฤติกรรม
การ เรียนในชั้นเรียน  

- แบบสงัเกตพฤติกรรม  
อยูใ่นแบบสงัเกต 
พฤติกรรม  

3.2 มีความใฝ่เรียนรู้  
- สงัเกตพฤติกรรม
การ เรียนในชั้นเรียน  

- แบบสงัเกตพฤติกรรม  
อยูใ่นแบบสงัเกต 
พฤติกรรม  

 

แบบประเมินจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดา้นความรู้ (K)  

 

คะแนน  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  

3  ความถูกตอ้ง 90 % ข้ึนไปของคะแนนทั้งหมด  

2  ความถูกตอ้ง 70-89% ของคะแนนทั้งหมด  

1  ความถูกตอ้ง 30-69% ของคะแนนทั้งหมด  
 

0  

 

ความถูกตอ้งน้อยกว่า 30% ของคะแนนทั้งหมด  

ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process)  

เกณฑก์ารให้คะแนนสมุดบนัทึกผลการทดลองและแบบฝึกหัด คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

คะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน  



5  

 

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งมากกว่าร้อยละ 90  

4  บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 71-90  
 

3  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 51-70  

2  

 

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 31-50  

1  บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 10-30  
 

0  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ 10  
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