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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 กิจกรรมพลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า  

เม่ือต่อวงจรไฟฟ้าให้ครบวงจร ซ่ึงประกอบดว้ยโวลตมิ์เตอร์ หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลตต่์า หลอด ไฟฟ้า และ
สวิตซ์ เม่ือกดสวติซ์จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร ค่าท่ีอ่านไดบ้นโวลตมิ์เตอร์จะมีค่ามากกว่า ศูนยค่์าท่ี
อ่านไดจ้ากโวลตมิ์เตอร์เป็นค่าท่ีบ่งบอกความแตกต่างของพลงังานไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด เรียกว่า ความ
ต่างศกัยไ์ฟฟ้า (Electrical potential difference) ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  

1.ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างภายนอกขั้วเซลลคื์อ พลงังานหรืองานท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีหรือถ่ายเท ประจุ 1 
หน่วย จากขั้วบวกผา่นความตา้นทานภายนอกเซลลไ์ปยงัขั้วลบ  

2. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างภายในขั้วเซลล ์คือ พลงังานหรืองานท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีหรือ ถ่ายเทประจุ 1 
หน่วย จากขั้วลบผา่นตวัเซลลไ์ปยงัขั้วบวก  

กิจกรรมการวดักระแสไฟฟ้า  



เม่ือต่อวงจรไฟฟ้าซ่ึงประกอบดว้ยแอมมิเตอร์ หลอดไฟฟ้าขนาด 6 โวลต ์หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลต ์ต่า และ
สวิตซ์ เม่ือกดสวติซ์กระแสไฟฟ้าจะทาให ้ค่าท่ีอ่านไดบ้นแอมมิเตอร์มีค่ามากกว่าศูนย ์ค่าท่ีอ่านไดบ้น 
แอมมิเตอร์ เป็นค่าของกระแสไฟฟ้า (Electric Current) ซ่ึงเป็นปริมาณประจุไฟฟ้า (อาจเป็นประจุไฟฟ้า 
บวกหรือลบ) ท่ีเคล่ือนท่ีผา่นพื้นท่ีภาคตดัขวางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงของตวันาไฟฟ้าใน 1 หน่วยเวลา 
กระแสไฟฟ้าแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  

1. กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current or D.C.) เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในทิศทางเดียว ไม่มีการ สลบัขั้ว  

2. กระแสไฟฟ้าสลบั (Alternating Current or A.C.) เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีไหลวนสลบัทิศทางไป มาอยู่
ตลอดเวลา  

ทิศทางของกระแสไฟฟ้า  

กระแสไฟฟ้า กาหนดให้มีทิศตามการเคล่ือนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าบวกและตรงขา้มกบั การเคล่ือนท่ี
ของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าลบ  

แหล่งกาเนิดไฟฟ้า  

คือ แหล่งกาเนิดท่ีทาให้เกิดความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของตวันาอยูต่ลอดเวลา ทา ให้เกิด
กระแสไฟฟ้าผา่นลวดตวันาตลอดเวลา เช่น เซลลไ์ฟฟ้าเคมี เคร่ืองกาเนิดไฟฟ้า เซลลสุ์ริยะ แหล่งกาเนิด
ไฟฟ้าจากส่ิงมีชีวิต เป็นตน้  

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5.1 ดา้นความรู้ (K) นกัเรียนสามารถ  

1) อธิบายความหมายและการเกิดความต่างศกัยไ์ฟฟ้าได ้2) อธิบายความหมายและการเกิดกระแสไฟฟ้าได 
3) อธิบายแหล่งกาเนิดไฟฟ้าในชีวิตประจาวนัได ้ 

5.2 ดา้นทกัษะกระบวนการ (P) นกัเรียนสามารถ 
1) ปฏิบติัการทดลอง รายงาน และสรุปผลการทดลองไดถู้กตอ้ง  

2) นาเสนอผลการทดลองและตรวจสอบไดถู้กตอ้งและสร้างสรรค ์ 

3) คานวณหาค่ากระแสไฟฟ้าได ้5.3 ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A)  



1) มีวินยัในการเรียนโดยดูจากพฤตกรรมของนกัเรียนดงัน้ี 1.1 ไม่คุยเล่นระหว่างเรียน 
1.2 ไม่เล่นโทรศพัทมื์อถือขณะเรียน  

2) มีความใฝ่เรียนรู้ในการเรียน 
2.1 มีอุปกรณ์การเรียน 
2.2 มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2.3 เขา้ชั้นเรียนและส่งงานตรงเวลา  

6. สาระการเรียนรู้ 
6.1 พลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  

6.2 การวดักระแสไฟฟ้า  

6.3 แหล่งกาเนิดกระแสไฟฟ้าในชีวิตประจาวนั 
7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ (ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 7E)  

7.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) (10 นาท)ีี 
1) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบ  

สาคญัอะไรบา้ง 
2) ครูประเมินระดบัความรู้เดิมเร่ืองส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ของนกัเรียนจากการ  

อภิปรายขา้งตน้ และสุ่มถามคาถามกบันกัเรียน  

7.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) (10 นาที) 
1) ครูตั้งคาถามกบันกัเรียนว่าจากการทากิจกรรมพลงังานจากการตกของวตัถุ เม่ือปล่อยลูกกลม จาก  

ท่ีสูงแลว้ทาให้ลูกกลมโลหะจมลึกในหลุมทรายมากกว่าปล่อยจากท่ีต่า แลว้นกัเรียนคิดว่า ถา้ใช ้แบตเตอร่ีท่ี
ให้พลงังานมากกว่าจะส่งผลอยา่งไรกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าเม่ือเทียบกบัแบตเตอร่ี  

ท่ีให้พลงังานต่า 
2) หลงัจากนกัเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกนัแลว้ครูสอนวิธีการอ่านค่าความต่าง  

ศกัยไ์ฟฟ้าจากโวลตมิ์เตอร์และการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากแอมมิเตอร์แลว้ให้นกเัรียนคน้หา  



คาตอบจากการทากิจกรรมท่ี 11 พลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 7.3 ขั้นสารวจและคน้หา (Exploration) (55 
นาที)  

1) ครูอธิบายวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง สาธิตการทดลองให้กบันกัเรียน และบอก จุดประสงคก์าร
ทดลอง  

2) นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ตรวจอุปกรณ์การทดลองว่าพร้อมในการใชง้านหรือไม่ 
2. อ่านวิธีทากิจกรรมท่ี 11 พลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากสมุด  

กิจกรรมการทดลอง 
3. หลงัจากท่ีนกัเรียนทากิจกรรมพลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเสร็จแลว้ ให้นกัเรียนแต่ละ  

กลุ่มศึกษากจิ กรรมท่ี 12 การวดักระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งลงมือปฏิบติั แลว้บนัทึกผลลงใน แบบบนัทึก
กิจกรรม  

4. ให้นกัเรียนจานวน 2 กลุ่ม นาเสนอผลการทากิจกรรมท่ี 11 พลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และกิจกรรมท่ี 
12 การวดักระแสไฟฟ้า  

7.4 ขั้นอภิปรายและลงขอ้สรุป (Explanation) (30 นาที) 
1) นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูล  

2) ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียนเป็นบางกลุ่มนาเสนอขอ้สรุปหนา้ห้องเรียน 
3) สมาชิกภายในห้องเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งแสดง  

ความคิดเห็นของสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร 4) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาขอ้
สรุปว่า  

- กิจกรรมท่ี 11 ค่าท่ีอ่านไดจ้ากโวลตมิ์เตอร์คือค่าของพลงังานไฟฟ้า 
- กิจกรรมท่ี 12 ค่าท่ีอ่านไดจ้ากแอมมิเตอร์คือค่าของกระแสไฟฟ้า เม่ือเพิม่ความต่าง  

ศกัยไ์ฟฟ้าของแหล่งกาเนิด จะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มข้ึน  

7.5 ขั้นประยกุตใ์ชแ้ละขยายความรู้ (Elaboration) (45 นาที) 
1) ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาค่ากระแสไฟฟ้า และอธิบายความรู้เก่ียวกบัแหล่งกาเนิด  



ไฟฟ้าท่ีพบเห็นอยูใ่นชีวติประจาวนั และนกัเรียนจดบนัทึกลงในสมุด 
2) ครูสุ่มถามนกัเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนจากการอ่านเอกสาร  

โดยมีแนวคาถามดงัน้ี  

1. สมการท่ีใชห้าปริมาณประจุไฟฟ้าท่ีผา่นตวันาเม่ือกระแสไฟฟ้าสม่าเสมอคือสมการอะไร 2. ตวัอยา่งของ
แหล่งกาเนิดพลงังานไฟฟ้าในชีวิตประจาวนัมีอะไรบา้ง  

3) ครูยกตวัอยา่งการคานวณหาค่ากระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งอธิบายบนกระดาน 1 ขอ้ จากนั้นในขอ้ท่ี 2 ให้
นกัเรียนคานวณหาค่ากระแสไฟฟ้าดว้ยตนเอง  

7.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) (20 นาที) 
1) ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 2) ครูสุ่มถามนกัเรียน
เก่ียวกบัประเด็นต่างๆ เพื่อประเมินความเขา้ใจของนกัเรียน  

7.7 ขั้นนาความรู้ไปใช ้(Extension) (20 นาที) 
1) ให้นกัเรียนเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้ท่ีไดร้ับ ประสบการณ์และความรู้เดิม  

ให้สมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล โดยตอบคาถามในใบงานท่ี 3.2 
2) ครูถามคาถามกบันกัเรียนว่าแหล่งกาเนิดไฟฟ้าในชีวิตประจาวนัมีขอ้ดีและขอ้เสียเป็นอยา่งไร  

3) ครูอภิปรายเพิ่มเติมถึงขอ้ดีและขอ้เสียของแหล่งกาเนิดไฟฟ้าในชีวิตประจาวนั 8. ส่ือการเรียนรู้  

8.1 ส่ือการเรียนรู้ 1)ใบความรเีูี้ร่ืองพลงังานงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าและการวดักระแสไฟฟ้า 
2) สมุดบนัทึกกิจกรรมท่ี 11 พลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าและสมุดบนัทึกกิจกรรมท่ี 12  

การวดักระแสไฟฟ้า 
3) ใบงานท่ี 3.2 พลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าและการวดักระแสไฟฟ้า 
4) เพาะเวอร์พอยตเ์ร่ือง พลงังานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าและการวดักระแสไฟฟ้า  

9. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  วิธีการวดั  เคร่ืองมือวดั  เกณฑก์ารประเมิน  

9.1) ดา้นความรู้(K)     



1.ความหมายและการ เกิด
ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  

- ตรวจใบงานท่ี 3.2 
ขอ้ 1  

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.2 ขอ้ 
1  

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

2.ความหมายและการ เกิด
กระแสไฟฟ้า  

- ตรวจใบงานท่ี 3.2 
ขอ้ 2  

 

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.2 ขอ้ 
2  

 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

3.อธิบายแหล่งกาเนิด ไฟฟ้า
ในชีวิตประจาวนั  

- ตรวจใบงานท่ี 3.2 
ขอ้ 3  

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.2 ขอ้ 
3  

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

9.2) ดา้นทกัษะ(P) 
กระบวนการ  

   

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั  วิธีการวดั  
เคร่ืองมือวดั  

 

 

เกณฑก์ารประเมิน  

1. ปฏิบติัการทดลอง รายงาน 
และสรุปผล การทดลองได้
ถูกตอ้ง  

- ตรวจผลการ
ทดลอง จากสมุดการ
ทดลอง  

- แบบบนัทึกผลการ สงัเกต
ดา้นทกัษะ กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์  

ผา่นเกณฑเ์ม่ือคะแนน 
อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้น
ไป  

2. การนาเสนอผลการ ทดลอง  
- การสงัเกตจากการ 
นาเสนอผลงาน  

 

- แบบประเมินการ นาเสนอ  

ผา่นเกณฑเ์ม่ือคะแนน 
อยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้น
ไป  

3. คานวณหาค่า กระแสไฟฟ้า
ได ้ 

- ตรวจใบงานท่ี 3.2 
ขอ้ 4  

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.2 ขอ้ 
4  

 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

 

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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