
คําอธบิายรายวิชา พว32023 การใชพลงังานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 

จํานวน 3 หนวยกติ 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

  มีความรู  ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

 1. พลังงานไฟฟา 

 การกําเนิดของไฟฟา สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และโลก 

 2. การผลิตไฟฟา  

  หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

โรงไฟฟากบัการจัดการดานสิง่แวดลอม 

 3. อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

 4. การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 

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 พว32023 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3  

จํานวน 3 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

    มีความรู  ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในทองถิ่นประเทศและโลก สาร แรง 

พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชน  

ในการดําเนินชีวิต 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

1 การกําเนิดของไฟฟา บอกการกําเนิดของไฟฟา การกําเนิดของไฟฟา 

1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี

ของวัตถุ 

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทํา

ปฏิกิริยาทางเคม ี

3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน 

4. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน

แสงอาทิตย 

5. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน

แมเหล็กไฟฟา 

2 

2 สถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในกลุม

อาเซียน และโลก 

1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใช

ในการผลิตไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในอาเซียนและ

โลก 

2. ตระหนักถึงสถานการณ

ของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต

ไฟฟาของประเทศไทย 

3. วิเคราะหสถานการณ

พลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย 

4. เปรียบเทียบสถานการณ

1. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

ประเทศไทย 

1.1 สัดสวนการผลิตไฟฟา

จากเชื้อเพลงิประเภทตาง ๆ ของ

ประเทศไทย  

1.2 การใชไฟฟาในแตละ

ชวงเวลาในหนึ่งวันของประเทศ

ไทย 

1.3 สภาพปจจุบันและ

แนวโนมการใชพลงังานไฟฟา 

1.4 แผนพัฒนากําลังการผลิต

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

พลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในอาเซียนและ

โลก 

3. วิเคราะหสถานการณ

พลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย 

4. เปรียบเทียบสถานการณ

พลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในอาเซียนและ

โลก 

ไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 

2. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

ประเทศในกลุมอาเซียน 

3. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

โลก 

3 หนวยงานที่

เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาใน

ประเทศไทย 

  

1. ระบุชื่อและสังกัดของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

2. อธิบายบทบาทหนาที่ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟา 

3. แนะนําบริการของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

หนวยงานทีเ่กีย่วของดานพลงังาน

ไฟฟาในประเทศไทย ไดแก 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.)  

2. การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) 

3. การไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) 

4. คณะกรรมการกํากับ

กิจการพลงังาน (กกพ.)  

3 

4 เชื้อเพลิงและ

พลังงานที่ใชในการ

ผลิตไฟฟา 

 

 

1. อธิบายกระบวนการผลิต

ไฟฟาจากเชื้อเพลงิแตละ

ประเภท 

2. เปรียบเทียบตนทุนการ

ผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวย

จากเชื้อเพลงิแตละประเภท 

3. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัด

ของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช

ในการผลิตไฟฟา 

4. วิเคราะหศักยภาพพลังงาน

ทดแทนที่มีในชุมชนของ

1. เชื้อเพลงิฟอสซลิ  

1.1 ถานหิน 

1.2 น้ํามัน 

1.3 กาซธรรมชาติ 

2. พลังงานทดแทน  

2.1  พลังงานลม 

2.2  พลังงานน้ํา 

2.3  พลังงานแสงอาทิตย 

2.4  พลังงานชีวมวล 

2.5  พลังงานความรอนใต

พิภพ 

35 

 

 

 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

ตนเอง 

 

2.6  พลังงานนิวเคลียร 

      4. การวิเคราะหศักยภาพ

พลังงานทดแทนในชุมชน 

3. พลังงานทดแทนในชุมชน 

3.1 พลังงานทดแทนจาก

กระแสลม 

3.2 พลังงานทดแทนจาก

พลังน้ํา 

4. ตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟา

ตอหนวยจากเชื้อเพลิงแตละ

ประเภท  

5. ขอดีและขอจํากัดของการผลิต

ไฟฟาจากเชื้อเพลงิแตละประเภท 

5 โรงไฟฟากบัการ

จัดการดาน

สิ่งแวดลอม 

 

1.อธิบายผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา 

2. อธิบายการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา 

3. อธิบายขอกําหนดเกี่ยวกบั

การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) และการ

วิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ (EHIA)  

4. เปรียบเทียบการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

และการวเิคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ (EHIA) 

5. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแต

ละประเภท 

 

1. ผลกระทบและการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม 

1.1 ดานอากาศ 

1.2 ดานน้ํา 

1.3 ดานเสียง 

2. ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ

โรงไฟฟาดานสิ่งแวดลอม 

2.1 การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment : EIA) 

2.2 การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

(Environmental Health 

Impact Assessment : EHIA) 

 

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

6 วงจรไฟฟาและ

อุปกรณไฟฟา  

   

1. อธิบายการตอวงจรไฟฟา

แบบตาง ๆ 

2. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

3. เลือกใชอุปกรณไฟฟาได

ถูกตอง 

 

1. อุปกรณไฟฟา  

1.1 ฟวสสายไฟ 

1.2 อุปกรณตัดตอนหรือ

เบรกเกอร 

1.3 สวิตซ 

1.4 สะพานไฟ 

1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว 

1.6 เตารับและเตาเสียบ 

1.7 สายไฟ 

2. การตอวงจรไฟฟา 

2.1 แบบอนุกรม 

2.2 แบบขนาน 

2.3 แบบผสม 

3. สายดินและหลักดิน 

30 

7 การใชและการ

ประหยัดพลังงาน

ไฟฟา 

 

1. อธิบายกลยุทธการ

ประหยัดพลังงานไฟฟา 

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของ

แทกับของลอกเลียนแบบ 

3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาได

เหมาะสมกับสถานการณที่

กําหนดให 

4. วางแผนการประหยัด

พลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษา

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

6. อธิบายองคประกอบของคา

ไฟฟา 

7. อธิบายปจจัยที่มผีลตอคา

ไฟฟาแปรผัน (Ft) 

8. คํานวณคาไฟฟาใน

ครัวเรือน 

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 การใช และการ

ดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายใน

บาน 

2.1 เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

2.2 กระติกน้ํารอนไฟฟา 

2.3 พัดลม 

2.4 โทรทัศน 

2.5 เตารีดไฟฟา 

2.6 ตูเย็น 

30 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

3. การวางแผนและการคํานวณ

คาไฟฟาในครัวเรือน  

3.1 การคํานวณคาไฟฟาใน

ครัวเรือน 

3.1.1 องคประกอบคา

ไฟฟา 

3.1.2 อัตราคาไฟฟา 

3.1.3 การคํานวณคา

ไฟฟา 

      3.2 การวางแผนการใช

ไฟฟาในครัวเรือน 
 


