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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 กิจกรรมความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า  

เกออร์เก ซิมอน โอห์ม (George Simon Ohm) ไดท้าการทดลองกบัลวดตวันาชนิดต่างๆ เพื่อหา ปริมาณ
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นลวดตวันาพบว่ามีความสมัพนัธก์บัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า โดยพบว่าค่า กระแสไฟฟ้าท่ี
ผา่นลวดตวันา (I) แปรผนัตรงกบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (V) โดยค่าคงท่ีของการแปรผนัน้ีคือ ค่า ความ

ตา้นทาน (R) สามารถเขียนสมการไดเ้ป็น V =IR และเกออร์เก ซิมอน โอห์มไดส้รุปเป็นกฎท่ีเรียกว่า กฎ 
ของโอห์ม ท่ีกล่าวว่าเม่ืออุณหภูมิคงตวั กระแสไฟฟ้าท่ีผา่นตวันาหน่ึงจะมีค่าแปรผนัตรงกบัความต่างศกัย ์ 
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ระหว่างปลายทั้งสองของตวันานั้น  

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5.1 ดา้นความรู้ (K) นกัเรียนสามารถ  



1) อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้าได้ 2) อธิบายความหมายของความตา้นทาน
ไฟฟ้าได ้ 

5.2 ดา้นทกัษะกระบวนการ (P) นกัเรียนสามารถ 
1) ปฏิบติัการทดลอง รายงาน และสรุปผลการทดลองไดถู้กตอ้ง 
2) นาเสนอผลการทดลองและตรวจสอบไดถู้กตอ้งและสร้างสรรค ์
3) คานวณหาค่าความตา้นทานไฟฟ้าจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในชีวิตประจาวนัได้  

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 ความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า  

6.2 ความตา้นทานไฟฟ้า  

6.3 การคานวณหาความตา้นทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจาวนั 7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
(ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 7E)  

7.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) (5 นาที) 
1) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกี่ยวกบัเก่ียวกบัความหมายของความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและ  
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กระแสไฟฟ้า 
2) ครูประเมินระดบัความรู้เดิมเร่ืองความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของนกัเรียนจากการ  

อภิปรายขา้งตน้ รวมทั้งสุ่มถามคาถามกบันกัเรียน  



7.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) (5 นาที) 
1) ครูให้นกัเรียนดูภาพของเคร่ืองปรับอากาศและพดัลม แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทั้ง  

สองช้ินน้ี ช้ินใดท่ีเม่ือเปิดใชง้านแลว้ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากกว่ากนั 
2) หลงัจากนกัเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกนัแลว้ครูเฉลยคาตอบว่าเป็น  

เคร่ืองปรับอากาศซ่ึงนอกจากความต่างศกัยไ์ฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศจะมากกว่าพดัลมแลว้ ยงัมีปริมาณ
อีกปริมาณหน่ึงท่ีเคร่ืองปรับอากาศมีมากกว่าพดัลม จากนั้นครูให้นกัเรียนคน้หา คาตอบจากการทากิจกรรม
ความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า  

7.3 ขั้นสารวจและคน้หา (Exploration) (35 นาที) 
1) ครูอธิบายวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง สาธิตการทดลองให้กบันกัเรียน และบอก  

จุดประสงคก์ารทดลอง 
2) นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ตรวจอุปกรณ์การทดลอง 
2. อ่านวิธีทากิจกรรมท่ี 13 ความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า 
3. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการทดลอง แลว้บนัทึกผลลงในสมุดกิจกรรมการทดลอง 
4. ให้นกัเรียนจานวน 2 กลมุ่ นาเสนอผลการทากิจกรรมท่ี 13 ความสมัพนัธร์ะหว่างความต่าง  

ศกัยก์บักระแสไฟฟ้า  

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

2) ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียนเป็นบางกลุ่มนาเสนอขอ้สรุปหนา้ห้องเรียน 
3) สมาชิกภายในห้องเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งแสดง  

ความคิดเห็นของสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร  

1  

4) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาขอ้สรุปว่า 
ค่ากระแสไฟฟ้าท่ีผา่นลวดนิโครม (I) แปรผนัตรงกบัความต่างศกัยร์ะหว่างปลายทั้งสองของ  



ลวดนิโครม (V) เม่ือเขียนความสมัพนัธน้ี์ในรูปสมการจะได้ค่าคงท่ีซ่ึงเรียกว่า ความตา้นทาน 7.5 ขั้น
ประยกุตใ์ชแ้ละขยายความรู้ (Elaboration) (15 นาที)  

1) ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาค่าความตา้นทานไฟฟ้า และการคานวณหาค่าความตา้นทาน ไฟฟ้าของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีพบในชีวติประจาวนั นกัเรียนจดบนัทึกลงในสมุด  

2) ครูสุ่มถามนกัเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนจากการใบความรู้ โดยมีแนวคาถามดงัน้ี  

1. สมการความสมัพนัธร์ะหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยท่ี์ใชใ้นการคานวณหาความ ตา้นทานมีรูป
สมการเป็นอยา่งไร  

2. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีความตา้นทานมากจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีมากกว่าหรือนอ้ยกว่า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีความ
ตา้นทานนอ้ย  

3. ครูยกตวัอยา่งการคานวณหาความตา้นทานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า พร้อมทั้งอธิบายบน กระดาน 1 ขอ้ 
จากนั้นในขอ้ท่ี 2 ให้นกัเรียนคานวณหาค่าความตา้นทานดว้ยตนเอง  

7.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) (5 นาที) 
1) ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนซักถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ 2) ครูสุ่มถามนกัเรียน
เก่ียวกบัประเด็นต่างๆ เพื่อประเมินความเขา้ใจของนกัเรียน  

7.7 ขั้นนาความรู้ไปใช ้(Extension) (10 นาท)ี ี
1) ให้นกัเรียนเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้ท่ีไดร้ับ ประสบการณ์และความรู้เดิม  

ให้สมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล โดยตอบคาถามในใบงานท่ี 3.3 
2) ครูสัง่ให้นกัเรียนไปสารวจ สงัเกต และบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัค่าของกระแสไฟฟ้าและความต่าง  

ศกัยไ์ฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นของนกัเรียนพร้อมทั้งคานวณหาค่าความตา้นทานของ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ชนิดนั้นๆ  

1  

8. ส่ือการเรียนรู้ 8.1 ส่ือการเรียนรู้  



1) ใบความรู้เร่ืองความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า 
2) สมุดบนัทึกกิจกรรมท่ี 13 ความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า 3) ใบงานท่ี 3.3 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า  

4) เพาเวอร์พอยต ์เร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัย  ์8.2 วสัดุอุปกรณ์  

1) หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลตต่์า 
2) ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาว 1 เมตร 3) แอมมิเตอร์  

4) โวลตมิ์เตอร์  

5) สวิตซ์ 6) สายไฟฟ้า  

1  

9. กระบวนการวดัและประเมินผล  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  วิธีการวดั  เคร่ืองมือวดั  
เกณฑก์ารประเมิน  

 

9.1) ดา้นความรู้ (K)     

1.อธิบายความสมัพนัธ ์ระหว่าง
ความต่าง ศกัยไ์ฟฟ้าและ 
กระแสไฟฟ้าได  

- ตรวจใบงานท่ี 3.3 
ขอ้ 1  

- แบบประเมินใบงาน ท่ี 3.3 
ขอ้ 1  

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

2.อธิบายความหมาย ของความ
ตา้นทาน ไฟฟ้าได ้ 

- ตรวจใบงานท่ี 3.3 
ขอ้ 2  

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.3 
ขอ้ 2  

 

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

9.2) ดา้นทกัษะ กระบวนการ (P)     

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั  วิธีการวดั  เคร่ืองมือวดั  เกณฑก์ารประเมิน  

1. ปฏิบติัการทดลอง รายงาน 
และสรุปผล การทดลองได้
ถูกตอ้ง  

- ตรวจผลการ
ทดลอง จากสมุด
การทดลอง  

- แบบบนัทึกผลการ สงัเกต
ดา้นทกัษะ กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์  

ผา่นเกณฑเ์ม่ือ
คะแนน อยูใ่นระดบั
พอใชข้ึ้นไป  

2. การนาเสนอผลการ ทดลอง  
- การสงัเกตจากการ 
นาเสนอผลงาน  

- แบบประเมินการ นาเสนอ  
ผา่นเกณฑเ์ม่ือ
คะแนน อยูใ่นระดบั
พอใชข้ึ้นไป  



3. คานวณค่าความ ตา้นทาน
ไฟฟ้าจาก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน ชีวิต
ประจาวนัได ้ 

- ตรวจใบงานท่ี 3.3 
ขอ้ 3  

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.3 
ขอ้ 3  

ผา่นเกณฑร้์อยละ 60  

9.2) ดา้นคุณลกัษณะ อนัพึง
ประสงค ์(A)  

   

1. มีวินยัในการเรียน  
- สงัเกตพฤติกรรม
การ เรียนในชั้น
เรียน  

- แบบสงัเกตพฤติกรรม  
อยูใ่นแบบสงัเกต 
พฤติกรรม  

3.2 มีความใฝ่เรียนรู้  
- สงัเกตพฤติกรรม
การ เรียนในชั้น
เรียน  

- 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  

 บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 51-70  



3  

2  

 

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 31-50  

1  บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งร้อยละ 10-30  
 

0  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ 10  
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