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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. สาระส าคญั การต่อวงจรไฟฟ้าในบา้นจะใชว้ิธีการต่อแบบขนานเพราะเม่ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดหน่ึงชารุด  

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเหลือยงัสามารถทางานได ้และส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้านอ้ยกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบ 
อนุกรม  

กระแสไฟฟ้าท่ีผา่นเขา้มาในวงจรไฟฟ้าในบา้นจะส่งมาตามสายไฟจะผา่นมาตรไฟฟ้าทางสายไฟ เส้นหน่ึง
ซ่ึงมีศกัยไ์ฟฟ้า 220 โวลต ์เรียกว่าสายมีศกัย ์เขา้สู่สะพานไฟ ผา่นฟิวส์และสวิตช ์แลว้ไหลผา่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดต่างๆ จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นสายไฟอีกเส้นหน่ึง ซ่ึงมีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนย ์
เรียกว่า สายกลาง กลบัออกไปทาให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรพอดี  

การเลือกใชส้ายไฟตอ้งเลือกให้เหมาะสม เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชก้ระแสไฟฟ้ามากตอ้งใชส้ายไฟ  
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ขนาดใหญ่ เน่ืองจากสายไฟท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดัมาก ความตา้นทานของสายไฟจะนอ้ยสามารถทนกระแสไฟฟ้า 
ท่ีมีค่าสูงๆ ได ้และตอ้งตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าไมใ่่ ห้ฉนวนท่ีหุ้มสายไฟฟ้าชารุด เพราะถา้ฉนวนท่ี 
หุ้มสายไฟฟ้าแต่ละเส้นมาแตะกนัจะส่งผลทาให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรและเกิดความร้อนสูงมากบริเวณท่ี 
สายไฟฟ้าแตะกนั ทาให้เกิดไฟไหมห้รือเป็นอนัตรายต่อชีวิตเม่ือไปสมัผสับริเวณท่ีชารุด  

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5.1 ดา้นความรู้ (K) นกัเรียนสามารถ  

1) อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้นได ้
2) อธิบายความสมัพน ัธร์ะหว่างพื้นท่ีหนา้ตดั ความยาว และชนิดของลวดตวันากบัความตา้นทาน 2) 
อธิบายการเกิดไฟฟ้าลดัวงจรและการป้องกนัการเกิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้ 

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

ลวดตวันา 
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 ความสมัพนัธร์ะหว่างพื้นท่ีหนา้ตดั ความยาว และชนิดของลวดตวันากบัความตา้นทาน  

6.2 การคานวณหาความตา้นทานจากความสมัพนัธร์ะหว่างพื้นท่ีหนา้ตดั ความยาวของลวดตวันา  
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6.3 การเกิดไฟฟ้าลดัวงจรและวิธีป้องกนัการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร  



7. กระบวนการจดัการเรียนรู้ (ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 7E) 7.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) 
(10 นาท)่ ี 

1) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า 2) ครู
ประเมินระดบัความรู้เดิมเร่ืองความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า  

ของนกัเรียนจากการอภิปรายขา้งตน้ และสุ่มถามคาถามกบันกัเรียน  

7.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) (10 นาที) 
1) ครูให้นกัเรียนดูภาพของสายไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟฟ้าท่ีใชต้ามบา้นเรียน แลว้ถามนกัเรียนว่า  

สายไฟฟ้าทั้งสองประเภทน้ีแตกต่างกนัอยา่งไร 
2) หลงัจากนกัเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกนัแลว้ครูให้นกัเรียนคน้หาคาตอบจากการทา  

กิจกรรมความสมัพนัธร์ะหว่างความต่างศกัยก์บักระแสไฟฟ้า  

7.3 ขั้นสารวจและคน้หา (Exploration) (60 นาที) 
1) ครูอธิบายวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง สาธิตการทดลองให้กบันกัเรียน และอธิบาย  

จุดประสงคก์ารทดลอง 
2) นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี  

1. ตรวจอุปกรณ์การทดลองว่าพร้อมในการใชง้านหรือไม่ 
2. อ่านวิธีทากิจกรรมท่ี 14 ขนาด ความยาว และชนิดของลวดตวันากบัความตา้นทาน 
3. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการทดลอง แลว้บนัทึกผลลงในสมุดกิจกรรมการทดลอง 4.ให้นกัเรียนจานวน 2 
กลมุ่ นาเสนอผลการทากิจกรรมท่ี 14 ขนาด ความยาว และชนิดของ  

ลวดตวันากบัความตา้นทาน  

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

2) ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียนเป็นบางกลุ่มนาเสนอขอ้สรุปหนา้ห้องเรียน  
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3) สมาชิกภายในห้องเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งแสดง ความคิดเห็นของ
สมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร  

4) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาขอ้สรุปว่า กระแสไฟฟ้าท่ีผา่นลวดตวันาต่างชนิด กนัมีค่าไม่
เท่ากนั แมว้่าลวดตวันาทั้งสองจะมีพื้นท่ีหนา้ตดัและความยาวเท่ากนั โดยเส้นลวดท่ี กระแสไฟฟ้าไหลผา่น
ไดดี้ จะเป็นเส้นลวดท่ีมีความตา้นทานไฟฟ้านอ้ย ส่วนเส้นลวดท่ียอมให้  

กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดไ้ม่ดี จะเป็นเส้นลวดท่ีมีความตา้นทานไฟฟ้ามาก นอกจากน้ีจากการทากิจกรรมจะ
พบว่าเส้นลวดตวันาชนิดเดียวกนั ความยาวเท่ากนั  

แต่มีพื้นท่ีหนา้ตดัต่างกนั เส้นลวดตวันาท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดัมากกว่า จะมีความตา้นทานนอ้ยกว่า เส้นลวดท่ีมี
พื้นท่ีหนา้ตดันอ้ย และเส้นลวดตวันาชนิดเดียวกนั พื้นท่ีหนา้ตดัเท่ากนัแต่มีความ ยาวต่างกนั เส้นลวดตวันา
ท่ีมีความยาวมากจะมีความตา้นทานมากกว่าเส้นลวดตวันาท่ีมีความ ยาวนอ้ยกว่า  

7.5 ข้นัประยกุตใ์ชแ้ละขยายความรู้ (Elaboration) (40 นาที) 
1) ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมและนกัเรียนจดบนัทึกลงในสมุดในเร่ืองของการคานวณหาค่าความ  

ตา้นทานไฟฟ้าจากความสมัพนัธ์ของความยาวและพื้นท่ีหนา้ตดัของลวดตวันา 2) ครูสุ่มถามนกัเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนจากการใบความรู้  

โดยมีแนวคาถามดงัน้ี 
1. สมการท่ีใชใ้นการคานวณหาความตา้นทานจากความสมัพนัธข์องความยาวและ  

พื้นท่ีหนา้ตดั 
2. ครูยกตวัอยา่งการคานวณหาความตา้นทานจากความสมัพนัธข์องความยาวและพื้นทีหนา้  

ตดัให้นกัเรียนดู 1 ขอ้ จากนั้นในขอ้ท่ี 2 ให้นกัเรียนคานวณหาค่าความตา้นทานดว้ย  

ตนเอง 
3. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัสายไฟฟ้า ประโยชนข์องสายไฟฟ้า และวิธีป้องกนัการ  

เกดิ ไฟฟ้าลดัวงจร 
4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมท่ี 15 ประโยชนข์องฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า  

7.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) (20 นาท)่ี 
1) ตวัแทนนกัเรียนจานวน 2 กลุ่มนาเสนอผลการศึกษากิจกรรมท่ี 15 หนา้ชั้นเรียน  
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2) นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย และสรุปความรู้ท่ีไดร้ับจากการทากิจกรรมท่ี 15 
3) ครูตั้งคาถามซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ีไดเ้รียนในบทเรียนน้ี เพื่อประเมิน  

ความเขา้ใจของนกัเรียน  

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

ให้สมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล โดยตอบคาถามในใบงานท่ี 3.4 
2) ครูถามคาถามนกัเรียนเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการนาความรู้ท่ีไดร้ับไปประยกุตใ์ชใ้น  

ชีวิตประจาวนั โดยถามนกัเรียนว่า ถา้สายไฟฟ้าท่ีบา้นนกัเรียนเก่ามาก ควรจะทาอยา่งไร  

รวมทั้งมีหลกัการใชเ้ตา้รับ เตา้เสียบกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้นอยา่งไรให้เกิดความปลอดภยั  

8. ส่ือการเรียนรู้ 8.1 ส่ือการเรียนรู้  

1) ใบความรู้เร่ืองวงจรไฟฟ้าในบา้น 
2) สมุดบนัทึกกิจกรรมการทดลองท่ี 14 ขนาด ความยาว และชนิดของลวดตวันากบั  

ความตา้นทาน 
3) สมุดบนัทึกกิจกรรมการทดลองท่ี 15 ประโยชนข์องฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า 4) ใบงานท่ี 3.4 วงจรไฟฟ้าใน
บา้น 
5) เพาเวอร์พอยตเ์ร่ือง วงจรไฟฟ้าในบา้น  

8.2 วสัดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมการทดลองท่ี 15 ขนาด ความยาวและชนิดของลวดตวันากบัความตา้นทาน  

1) หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลตต่์า 2) แอมมิเตอร์ 
3) โวลตมิ์เตอร์ 
4) สายไฟฟ้า  

5) กระดาษทราย 
6) ลวดทองแดงเบอร์ 26 ยาว 10 เซนติเมตร  



7) ลวดนิโครมเบอร์ 30 ยาว 10 เซนติเมตร 8) ลวดนิโครมเบอร์ 26 ท่ีมีขนาดความยาว 10  

 

กิจกรรมการทดลองที่16 ประโยชนข์องฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า 1 ) หมอ้แปลงไฟฟ้าโวลตต่์า 4 ) สายไฟฟ้า  

เซนติเมตร 20 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร 2) ฝอยเหลก็ยาว10 เซนติเมตร 5) สวิตซ ์ 

3) หลอดไฟฟ้า6 โวลต ์ 
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9 .กระบวนการวดัและประเมินผล  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  วิธีการวดั  เคร่ืองมือวดั  เกณฑกา์รประเมนิ  

9.1) ดา้นความรู้     

1.อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า ในบา้นได ้ 
- ตรวจใบงานท่ี 
3.4 ขอ้ 1  

- แบบประเมินใบงาน ท่ี 3.4 ขอ้ 
1  

ผา่นเกณฑต ์่ั่้งแต่ร้อย
ละ 60 ข้ึนไป  

2.อธิบายความสัมพนัธ์ ระหวา่งพื้นทห่ี นา้
ตดัความ ยาว และชนิดของลวด ตวันากบั
ความตา้นทาน  

- ตรวจใบงานท่ี 
3.4 ขอ้ 2  

- แบบประเมินใบงาน ท่ี 3.4 ขอ้ 
2  

ผา่นเกณฑต ์่ั่้งแต่ร้อย
ละ 60 ข้ึนไป  

3.อธิบายการเกิดไฟฟ้า ลดัวงจรและการป้อ
งกน ัการเกิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้ 

- ตรวจใบงานท่ี 
3.4 ขอ้ 3  

 

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.4 ขอ้ 
3  

 

ผา่นเกณฑต ์่ั่้งแต่ร้อย
ละ 60 ข้ึนไป  

9.2) ดา้นทกัษะ กระบวนการ    
 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั  วิธีการวดั  

 

เคร่ืองมือวดั  

 

 

เกณฑกา์รประเมนิ  

 



1. ปฏิบติัการทดลอง รายงาน และสรุปผล
การ ทดลองไดถู้กตอ้ง  

- ตรวจผลการ
ทดลอง  

- แบบบนัทึกผลการสังเกต ดา้น
ทกัษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์  

ผา่นเกณฑเ์ม่ือคะแนนอยู่
ใน ระดบัพอใชข ้่ึ่้น
ไป  

2. การนาเสนอผลการ ทดลอง  
- การสังเกตจาก
การนาเสนอ 
ผลงาน  

- แบบประเมินการนาเสนอ  
ผา่นเกณฑเ์ม่ือคะแนนอยู่
ใน ระดบัพอใชข ้่ึ่้น
ไป  

3. คานวณค่าความ ตา้นทานไฟฟ้าจาก 
ความสัมพนัธ์ของความยาว และ
พื้นท่ีหนา้ตดัของลวด ตวันา  

- ตรวจใบงานท่ี 
3.4 ขอ้ 4  

- แบบประเมินใบงานท่ี 3.4 ขอ้ 
4  

ผา่นเกณฑต ์่ั่้งแต่ร้อย
ละ 60 ข้ึนไป  

9.2)ดา้นคุณลกษัณะอนั พึงประสงค(่์ A)     

1  

1. มีวินยัในการ
เรียน  

- สังเกตพฤติกรรมการเรียน ในชั้น
เรียน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม  อยูใ่นแบบสังเกตพฤติกรรม  

3.2 มีความใฝ่
เรียนรู้  

- สังเกตพฤติกรรมการเรียน ในชั้น
เรียน  

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

 

อยูใ่นแบบส  

 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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