
คําอธบิายรายวิชา พว22002 การใชพลงังานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

จํานวน 3 หนวยกติ  

ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

  มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

 1.  พลังงานไฟฟา 

 การกําเนิดของไฟฟา สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

 2.  ไฟฟามาจากไหน  

  หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

 3.  อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา  

4.  การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

  ใหผูเรียน ศึกษา คนควา สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอดวยการจัด

กระบวนการเรียนรูดวยการพบกลุม การสอนเสรมิ การเรียนรูดวยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง

เรียนรู ประสบการณตรงโดยใชสถานการณจริง ปรากฏการณธรรมชาติ และประสบการณจากผูเรียน 

 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากการสงัเกต การอภิปราย การสมัภาษณ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมสีวนรวม 

ในกิจกรรมการเรียนรู ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

 

 
 

 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว22002 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2  

จํานวน 3 หนวยกติ 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

    มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในทองถิ่นและประเทศ สาร แรง พลงังาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

1 การกําเนิดของไฟฟา บอกการกําเนิดของไฟฟา การกําเนิดของไฟฟา 

1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี

ของวัตถุ 

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทํา

ปฏิกิริยาทางเคมี   

3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน 

4. ไฟฟาที่เกิดจากพลงังาน

แสงอาทิตย 

5. ไฟฟาที่เกิดจากพลงังาน

แมเหล็กไฟฟา 

2 

2 สถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศ

ไทย และประเทศใน

อาเซียน 

1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชใน

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

2. ตระหนักถึงสถานการณของ

เชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา

ของประเทศไทย 

3. วิเคราะหสถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทย 

4. เปรียบเทียบสถานการณ

พลังงานไฟฟาของไทยและ

ประเทศในอาเซียน 

1. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

ประเทศไทย 

1.1 สัดสวนการผลิตไฟฟา

จากเชื้อเพลงิประเภทตางๆ 

ของประเทศไทย 

1.2 ความตองการใชไฟฟาใน

แตละชวงเวลาในหนึง่วันของ

ประเทศไทย 

1.3 สภาพปจจุบันและ

แนวโนมการใชพลงังานไฟฟา 

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

2. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

ประเทศในอาเซียน 

3 หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดานพลังงานไฟฟาใน

ประเทศไทย 

  

1. ระบุชื่อและสังกัดของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

2. บอกบทบาทหนาที่ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟา 

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย  

1. คณะกรรมการกํากบั

กิจการพลงังาน (กกพ.) 

2. การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) 

     4. การไฟฟานครหลวง     

     (กฟน.) 

3 

4 เชื้อเพลิงและพลังงาน

ที่ใชในการผลิตไฟฟา 

 

 

 

1. บอกประเภทเชื้อเพลงิและ 

พลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

2. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัด 

ของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชใน

การผลิตไฟฟา 

 3. ยกตัวอยางพลังงานทดแทนที่  

 มีในชุมชนของตนเอง 

1. เชื้อเพลงิฟอสซลิ 

   1.1 ถานหิน 

   1.2 น้ํามัน 

   1.3 กาซธรรมชาต ิ

2. พลังงานทดแทน  

   2.1 ความสําคัญของพลังงาน

ทดแทน  

   2.2 ประเภทของพลงังาน

ทดแทน 

   2.3 หลกัการทํางานของ

พลังงานทดแทน 

        2.3.1 พลงังานลม 

        2.3.2 พลงังานน้ํา 

        2.3.3 พลงังานแสงอาทิตย 

        2.3.4 พลงังาน ชีวมวล 

        2.3.5 พลงังานความรอน

ใตพิภพ 

        2.3.1 พลงังานนิวเคลียร 

   2.4 ขอดี ขอจํากัดของพลังงาน

10 

 

 

 

25 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

ทดแทน 

5 โรงไฟฟากบัการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม 

1. บอกผลกระทบดาน 

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา 

2. บอกการจัดการดาน 

สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา 

3. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแตละ 

ประเภท 

1. ผลกระทบและการจัดการ

สิ่งแวดลอมดานอากาศ 

2. ผลกระทบและการจัดการ

สิ่งแวดลอมดานน้ํา 

3. ผลกระทบและการจัดการ

สิ่งแวดลอมดานเสียง  

10 

6 อุปกรณไฟฟาและ

วงจรไฟฟา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

2. เลือกใชอุปกรณไฟฟาได

ถูกตอง 

 

 

1. อุปกรณไฟฟา  

1.1 สายไฟ 

1.2 ฟวส 

1.3 อุปกรณตัดตอนหรือ 

เบรกเกอร 

1.4 สวิตซ 

1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว 

1.6 เตารับ เตาเสียบ 

2. วงจรไฟฟา 

2.1 แบบอนุกรม 

2.2 แบบขนาน 

2.3 แบบผสม 

3. สายดินและหลักดิน 

3.1 สายดิน 

3.2 หลักดิน 

30 

7  การใชและการประหยัด

พลังงานไฟฟา 

  

   

  

 

1. อธิบายกลยุทธการประหยัด

พลังงานไฟฟา 

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแท

กับของลอกเลียนแบบ 

3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาได

เหมาะสมกับสถานการณที่

กําหนดให 

4. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด

พลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

1. กลยุทธการประหยัดพลังงาน

ไฟฟา 3 อ. 

    1.1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณ

ประหยัดไฟฟา 

    1.2 กลยุทธ อ. 2 อาคาร

ประหยัดไฟฟา  

    1.3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัย

ประหยัดไฟฟา 

2. การเลอืกซือ้ เลือกใช และดูแล

30 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษา

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

6. บอกองคประกอบของคาไฟฟา 

7. คํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

รักษาเครือ่งไฟฟาในครัวเรือน 

2.1 เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

2.2 กระติกน้ํารอนไฟฟา 

2.3 พัดลม 

2.4 โทรทัศน 

2.5 เตารีดไฟฟา 

2.6 ตูเย็น 

3. การคํานวณคาไฟฟาใน

ครัวเรือน  

3.1 องคประกอบของคาไฟ 

3.2 อัตราคาไฟฟา 

3.3 การคํานวณการใชไฟฟา 
 


