
คําอธบิายรายวิชา พว12010 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1  

จํานวน 2 หนวยกติ   

ระดบัประถมศึกษา  

 
มาตรฐานการเรียนรูระดับ  

  มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปน้ี 

 1. รูจักโรงไฟฟา 

 ความหมายและความสําคัญของไฟฟา ประวัติความเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย ประเภทของ

ไฟฟา 

 2. พลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย หนวยงานทีเ่กี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

 3. อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

 4. การประหยัดพลังงานไฟฟา 

 

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 พว12010 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1  

จํานวน 2 หนวยกติ 

ระดบัประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

  มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

1 ความหมายและ

ความสําคัญของไฟฟา  

1. บอกความหมายของไฟฟา 

2. บอกประโยชนของพลังงาน

ไฟฟา 

3. บอกผลกระทบจากการขาด

แคลนพลังงานไฟฟา 

1. ความหมาย และความสําคัญ

ของไฟฟา 

2. ประโยชนและผลกระทบของ

พลังงานไฟฟา 

2.1 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

คมนาคม 

2.2 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

อุตสาหกรรม 

2.3 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

เศรษฐกจิ 

2.4 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

เกษตรกรรม 

2.5 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

4 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

คุณภาพชีวิต 

2.6 ประโยชนและผลกระทบของ

พลังงานไฟฟาดานบริการ 

2 ประวัติความเปนมาของ

ไฟฟาในประเทศไทย  

บอกประวัติความเปนมาของ

ไฟฟาในประเทศไทย 

ประวัติความเปนมาของไฟฟาใน

ประเทศไทย 

3 

3 ประเภทของไฟฟา  

 

บอกประเภทของไฟฟา 1. ประเภทของไฟฟา 

1.1 ไฟฟาสถิต 

1.2 ไฟฟากระแส 

1.2.1 ไฟฟากระแสตรง 

1.2.2 ไฟฟากระแสสลบั 

2. การกําเนิดของไฟฟา 

2.1 ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี

ของวัตถุ 

2.2 ไฟฟาที่เกิดจากการทํา

ปฏิกิริยาทางเคมี   

2.3 ไฟฟาที่เกิดจากพลงังาน

แสงอาทิตย 

2.4 ไฟฟาที่เกิดจากพลงังาน

แมเหล็กไฟฟา 

3 

4 สถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทย 

1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชใน

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

2. บอกการใชไฟฟาในแตละ

ชวงเวลาในหนึ่งวัน 

3. อธิบายสถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทย 

1. สัดสวนการผลิตไฟฟาจาก

เชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ 

2. การใชไฟฟาในแตละชวงเวลาใน

หนึ่งวัน 

3. สภาพปจจุบันและแนวโนมการ

ใชพลังงานไฟฟา  

15 

5 หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดานพลังงานไฟฟาใน

ประเทศไทย 

1. ระบุชื่อและสังกัดของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

2. บอกบทบาทหนาที่ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟา 

หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังาน

ไฟฟาในประเทศไทย ไดแก 

1. คณะกรรมการกํากบักจิการ

พลังงาน (กกพ.) 

2. การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

5 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

3. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

4. การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) 

6 อุปกรณไฟฟาและ

วงจรไฟฟา 

1. บอกชื่อและหนาที่ของ

อุปกรณไฟฟา 

2. อธิบายการตอวงจรไฟฟา

แบบตาง ๆ 

 

 

1. อุปกรณไฟฟา  

1.1 สายไฟ 

1.2 ฟวส 

1.3 อุปกรณตัดตอนหรือเบรก

เกอร 

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 การประหยัดพลงังาน

ไฟฟา 

 

 

1. บอกกลยุทธการประหยัด

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. แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาในครัวเรือน 
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