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๑. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการพื้นฐานของประจุไฟฟ้า ตัวนําไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าการเหนี่ยวนําประจุไฟฟ้าการทําให้วัตถุมีประจุ  กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า อิเล็กโตรสโคป  แรง

ระหว่างประจุกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า กฎของเกาส์และการประยุกต์ ศักย์ไฟฟ้าและพลังงานศักย์ไฟฟ้า 
ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้าตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า การต่อวงจรตัวเก็บประจุ 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของกระแสไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้า การนําไฟฟ้า กฎของโอห์ม สภาพต้านทานไฟฟ้า  สภาพนําไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทาน
ของสาร  แรงเคลื่อนไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน การต่อเซลล์ไฟฟ้า กฎเคอร์ชฮอฟฟ์ วงจรอาร์ซี แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และ
โอห์มมิเตอร์ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย พลังงานไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าการหาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษาหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหลก็ การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็กแรงกระทําต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่
ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนํา กฎเออร์สเตด ขดลวดโซเลนอยด์ แรงระหว่างลวดตัวนําสองเส้นขนานกันที่มีกระแสไฟฟ้า
ผ่าน แรงกระทําต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก  แกลแวนอมิเตอร์มอเตอร์กระแสตรง กระแสเหนี่ยวนํา กฎการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์กฎของ
เลนซ์  การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงวงจรพื้นฐานของไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  

ศึกษาหลักการของไฟฟ้ากระแสสลับ การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวต้านทานตัวเก็บประจุและขดลวดเหนี่ยวนํา ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การเขียน
แผนภาพเฟสเซอร์  วงจร RLC แบบอนุกรมและแบบขนาน ความต้านทานเชิงซ้อน และกําลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสาร นําความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

 
 



๒. ตัวชี้วัด 
๑. อธิบายเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบแ์ละคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
๒. อธิบายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า พร้อมทั้งคํานวณปริมาณต่างๆ จากสถานการณ์ที่กําหนดให ้
๓. อธิบายกฎของเกาส์ใช้กฎของเกาส์คํานวณหาสนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า  
๔. อธิบายเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายของประจุไฟฟ้า ความสัมพันธ์

ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า และคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
๕. อธิบายเกี่ยวกับความจุไฟฟ้า พลังงานของตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆและคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให ้
๖. อธิบายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า แหล่งกําเนิดไฟฟ้าและการนําไฟฟ้าของตัวกลางต่างๆ 
๗. อธิบายความสัมพันธร์ะหว่างกระแสไฟฟ้า จํานวนประจุไฟฟ้าขนาดของความเร็วลอยเลื่อนและคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให ้
๘. ทําการทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับกฎของโอห์ม 
๙. อธิบายเกี่ยวกับสภาพต้านทานสภาพนําไฟฟ้าและคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
๑๐. อธิบายเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้า การต่อตัวต้านทาน การต่อเซลไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรอาร์ซี และคํานวณหา

ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
๑๑. อธิบายและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า โดยใช้กฎของเคอร์ชฮอฟฟ์ 
๑๒. ทําการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ณ ตําแหน่งต่างๆ ของวงจรไฟฟ้า 
๑๓. อธิบายหลักการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์ เป็นแอมมิเตอร์  โวลต์มิเตอร ์โอห์มมิเตอร ์และการนําไปใช้วัดปริมาณที่เกี่ยวข้อง 
๑๔. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า  กําลังไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
๑๕. อธิบายวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน  หลักการทํางานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ตลอดจนวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
๑๖. อธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลก และการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กโลก 
๑๗. วิเคราะห์ และคํานวณหาปริมาณต่างๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 
๑๘. อธิบายการหาสนามแม่เหล็กเนื่องจากลวดตรง และลวดโค้ง ที่มีกระแสไฟฟ้าสม่ําเสมอผ่านโดยใช้กฎของบิโอต์-ซาวาต์และกฎของแอมแปร์ 
๑๙. อธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนํา  แรงระหว่างลวดตัวนําสองเส้นขนานกันที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและแรงกระทําต่อขวดลวดที่อยู่ในบริเวณที่

มีสนามแม่เหล็ก และคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
๒๐. อธิบายกฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์ กฎของเลนซ์ และนําไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
๒๑. อธิบายหลักการทํางานของแกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงและกระแสเหนี่ยวนํา 
๒๒. อธิบายการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกําลังไฟฟ้า  หม้อแปลง ตลอดจนการนําความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลิต

กระแสไฟฟ้า 



๒๓. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเวลา ความต่างศักย์ไฟฟ้ากับเวลาที่มีค่าการเปลี่ยนค่าในรูปของฟังก์ชันไซน์ 
๒๔. เขียนแผนภาพเฟสเซอร์และใช้แผนภาพเฟสเซอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ 
๒๕. ทําการทดลองวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน 
๒๖. อธิบายเงื่อนไขที่จะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์และคํานวณหาค่าต่างๆ เมื่อต่อวงจร RLC ในแบบต่างๆ 
๒๗. อธิบายเกี่ยวกับความต้านทานเชิงซ้อนและคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
๒๘. อธิบายเกี่ยวกับกําลังเฉลี่ยและตัวประกอบกําลังในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 
๒๙. วิเคราะห์ผลของตัวประกอบกําลังที่มีต่อวงจรไฟฟ้าและอธิบายวิธีการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง 
๓๐. นําข้อมูลจากการสังเกต  การสืบค้น  การสํารวจตรวจสอบหรือการทดลอง  มาใช้เป็นหลักฐานหรือประจักษ์พยานอ้างอิง ในการตอบคําถามหรือสร้างคําอธิบาย

ต่างๆ 
๓๑. เชื่อมโยง วิเคราะห์  สังเคราะห์ คําอธิบายหรือคําตอบของคําถามต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อไปสู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแนวความคิดหลัก

หลักการกฎหรือทฤษฎ ี
๓๒. อธิบายนําเสนอเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนําความรู้ในสาขา

ต่างๆ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน นําเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม 
 
๓. กําหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู ้
 

สัปดาห์
ที ่

คาบที ่ หัวข้อการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
๑ ๑ ปฐมนิเทศรายวชิา ชี้แจงคําอธิบายรายวชิา/ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง/หัวข้อเนื้อหา/การวัดผล/ข้อตกลง
ร่วมกัน 

บรรยาย แผนการสอนฉบับย่อฯ 

 
๑-๒ 

 
๒-๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที๑่  ไฟฟ้าสถิต 
๑.๑การทําให้วัตถุมีประจุไฟฟา้
และการเหนี่ยวนาํประจไุฟฟา้ 
- การทําให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า 
 -การเหนี่ยวนําประจุไฟฟา้ 
  - อิเล็กโตรสโคป 
- กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า 
- ตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 

 
• ทบทวนความรู้เดิม เรื่องประจุไฟฟ้า การ
เหนี่ยวนําประจุไฟฟา้  

 
-บรรยายและ
อภิปราย 
-สาธติและทดลอง 

 
-PowerPoint Slide 
-Animation 
-อิเล็กโตรสโคป 
-ชุดสาธิตการเหนี่ยวนาํ
ไฟฟ้าสถิต 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั



สัปดาห์
ที ่

คาบที ่ หัวข้อการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
มหาวิทยาลยั 

๒ ๖ ๑.๒ กฎของคูลอมบ ์ • อธิบายเกี่ยวกับประจไุฟฟา้ กฎของคูลอมบ์
และคํานวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ 

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-Animation 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๓ ๗-๘ ๑.๓ สนามไฟฟ้าและเส้นแรงไฟฟ้า • อธิบายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าเสน้แรงไฟฟ้า 
สนามไฟฟา้เนื่องจากการกระจายของประจุ
ไฟฟ้า พร้อมทั้งคํานวณปริมาณต่างๆ จาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ 

-บรรยายและ
อภิปราย 
-สาธิต 

-PowerPoint Slide 
-Simulation 
-ชุดสาธิตเส้นแรงไฟฟ้า 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๓-๔ ๙-๑๒ ๑.๔ กฎของเกาส์และการประยกุต ์ • อธิบายกฎของเกาส์ใช้กฎของเกาส์คํานวณหา
สนามไฟฟา้เนื่องจากการกระจายของประจุ
ไฟฟ้า 

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-Animation 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๕ ๑๓-๑๕ ๑.๕ศักย์ไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า 
- ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจ ุ
- ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจบุนตวันํา

ทรงกลม 
- ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจาย
ของประจุไฟฟา้ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าและ  
     สนามไฟฟา้สม่ําเสมอ 

• อธิบายเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟา้ 
ความต่างศักยไ์ฟฟ้า ศักยไ์ฟฟ้าเนื่องจากจุด
ประจุไฟฟา้ ศักย์ไฟฟา้เนื่องจากการกระจาย
ของประจุไฟฟา้ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต่างศักย์ไฟฟา้และสนามไฟฟ้า และ
คํานวณหาปริมาณตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ 

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-Animation 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 



สัปดาห์
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กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
๖-๗ ๑๖-๑๙ ๑.๖ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า 

- ความจุไฟฟา้ 
- พลังงานของตัวเก็บประจ ุ
- การต่อตัวเก็บประจุแบบต่างๆ 

• อธิบายเกี่ยวกับความจไุฟฟา้ พลังงานของตวั
เก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบตา่งๆและ
คํานวณหาปริมาณตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ 

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-ตัวเก็บประจุแผน่ขนาน 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

 
๗-๘ 

 
๒๐-๒๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ไฟฟ้า
กระแสตรง 
๒.๑ กระแสไฟฟา้  แหล่งกําเนิด
ไฟฟ้า การนําไฟฟ้ากฎของโอห์ม
และผลของอุณหภูมิที่มีต่อความ
ต้านทานสภาพตา้นทานและสภาพ
นําไฟฟ้า 

 
• อธิบายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า แหล่งกําเนิด
ไฟฟ้าและการนาํไฟฟ้าของตัวกลางตา่งๆ 
• อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟา้ 
จํานวนประจไุฟฟา้ขนาดของความเร็วลอย
เลื่อนและคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ 
• ทําการทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการ
ทดลองเกี่ยวกับกฎของโอห์ม 
• อธิบายเกี่ยวกับสภาพต้านทานสภาพนาํไฟฟ้า
และคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ 

 
-บรรยายและ
อภิปราย 

 
-PowerPoint Slide 
-ใบความรู้ 
-หนงัสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๘ ๒๓-๒๔ ๒.๒แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า 
     - แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟา้  
     - การต่อตัวต้านทาน  
     - การต่อเซลไฟฟ้าแบบต่างๆ 
     - วงจรอาร์ซี 

• อธิบายเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟา้ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า การต่อตัวตา้นทาน การต่อเซล
ไฟฟ้าทัง้แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบ
ผสม วงจรอาร์ซี และคํานวณหาปริมาณต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๙ ๒๕-๒๗ สอบกลางภาค ข้อที่ ๑-๑๐   
๑๐-๑๑ ๒๘-๓๑ 2.3 กฎเคอร์ชฮอฟฟ ์ • อธิบายและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า -บรรยายและ

อภิปราย 
-PowerPoint Slide 
-ชดุทดลองการวิเคราะห์
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เรียนรู้ 
โดยใช้กฎของเคอร์ชฮอฟฟ ์

• ทําการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลเกี่ยวกับ
ความต่างศักยไ์ฟฟ้า ณ ตําแหนง่ต่างๆ ของ
วงจรไฟฟ้า 

-ทดลอง วงจร 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๑๑ ๓๒ ๒.๔แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และ
โอห์มมิเตอร์ 

• อธิบายหลักการดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์ 
เป็นแอมมิเตอร์  โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ 
และการนาํไปใช้วัดปริมาณที่เกี่ยวข้อง 

-บรรยายและ
อภิปราย 
-สาธิต 

-PowerPoint Slide 
-แกลแวนอมิเตอร์  
-แอมมิเตอร์ 
-โวลต์มิเตอร์ 
-มัลติมิเตอร์ 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๑๑ ๓๓ ๒.๕ พลังงานและกําลังไฟฟ้า  
     - พลังงานและกําลังไฟฟา้ 
     - การหาค่าพลังงานไฟฟา้ทีใ่ช้
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

• อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลงังานไฟฟา้  
กําลังไฟฟ้า ความต่างศักยไ์ฟฟ้า  
กระแสไฟฟ้าและคํานวณหาปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๑๒ ๓๔ ๒.๖วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบา้น 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน 
- การใช้ไฟฟ้าอยา่งปลอดภัยและ
ประหยัด 

• อธิบายวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น  หลักการ
ทํางานของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟา้ในบา้น  
ตลอดจนวิธีใชไ้ฟฟา้อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

 
๑๒-๑๓ 

 
๓๕-๓๗ 

หน่วยการเรียนรู้ที๓่  ไฟฟ้า–
แม่เหล็ก 
๓.๑ ฟลักซ์แม่เหล็กสนามแม่เหล็ก
โลก การเคลื่อนที่ของอนุภาคทีม่ี
ประจุไฟฟา้ในสนามแม่เหล็กและ

• อธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลก และการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจไุฟฟ้าใน
สนามแม่เหล็กโลก 
• วิเคราะห์ และคํานวณหาปริมาณต่างๆ 
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคใน

 
-บรรยายและ
อภิปราย 

 
-PowerPoint Slide 
-Animation 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
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เรียนรู้ 
สนามไฟฟา้ สนามไฟฟา้และสนามแม่เหล็ก มหาวิทยาลยั 

๑๓-๑๔ ๓๘-๔๑ ๓.๒ สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตรงและลวด
โค้ง โดยใช้กฎของบิโอต-์ซาวาตแ์ละ 
กฎของแอมแปร์ 

• อธิบายการหาสนามแม่เหล็กเนือ่งจากลวด
ตรง และลวดโค้ง ที่มีกระแสไฟฟ้าสม่าํเสมอ
ผ่านโดยใช้กฎของบิโอต-์ซาวาตแ์ละกฎของ
แอมแปร์ 

-บรรยายและ
อภิปราย 
-สาธิต 

-PowerPoint Slide 
-ชุดสาธิตการเกิด
สนามแม่เหล็ก 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๑๔-๑๕ ๔๒-๔๔ ๓.๓แรงที่กระทําต่อลวดตัวนาํทีม่ี
กระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อวางอยู่ใน
บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและ
ทอร์กเนื่องจากแรงแม่เหล็กแรง
ลวดตัวนาํสองเสน้ที่วางขนานกัน
และมีกระแสไฟฟา้ผา่น 

• อธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
ผ่านลวดตัวนํา  แรงระหว่างลวดตัวนําสอง
เส้นขนานกันที่มีกระแสไฟฟา้ผ่านและแรง
กระทําต่อขวดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มี
สนามแม่เหล็ก และคํานวณหาปริมาณต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ 

-บรรยายและ
อภิปราย 
-สาธิต 

-PowerPoint Slide 
-ชุดสาธิตเครื่องชั่ง
กระแสไฟฟ้า 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๑๕-๑๖ ๔๕-๔๘ ๓.๔ กฎการเหนี่ยวนําของฟารา
เดย์และกฎของเลนซ ์

• อธิบายกฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์ กฎ
ของเลนซ์ และนาํไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง 

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-Animation 
-ชุดทดลองการเหนี่ยว
แม่เหล็ก 
ไฟฟ้า 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวทิยาลยั 

๑๗-๑๘ ๔๙-๕๒ ๓.๕ แกลแวนอมิเตอร์ และ
มอเตอร์กระแสตรง 
การผลิตกระแสไฟฟ้า การส่ง
กําลังไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า วงจรแปลง
กระแส และวงจรกรองกระแส 

• อธิบายหลักการทํางานของแกลแวนอมิเตอร์ 
มอเตอร์กระแสตรงและกระแสเหนี่ยวนํา 
• อธิบายการผลิตพลังงานไฟฟา้และการส่ง
กําลังไฟฟ้า  หมอ้แปลง ตลอดจนการนํา
ความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟา้ไปใช้ประโยชน์และ
การอนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลติ

-บรรยายและ
อภิปราย 
-สาธิต 

-PowerPoint Slide 
-แกลแวนอมิเตอร์ 
-มอเตอร์กระแสตรง 
-วงจรแปลงกระแส  
-วงจรกรองกระแส 
-ใบความรู้ 
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เรียนรู้ 
กระแสไฟฟ้า -หนังสือฟิสิกสร์ะดบั

มหาวิทยาลยั 
 

๑๘ 
 

๕๓-๕๔ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ไฟฟ้า
กระแสสลับ 
๔.๑ ลักษณะของไฟฟ้า
กระแสสลับ 

- ความต่างศักยไ์ฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าของ 
ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนาํ 
และตัวเก็บประจุใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 

     - แผนภาพเฟสเซอร์ 

 
• อธิบายลักษณะของไฟฟา้กระแสสลบัและ
สรุปความสัมพันธ์ระหวา่งกระแสไฟฟา้กับ
เวลา ความตา่งศักย์ไฟฟา้กับเวลาที่มีค่าการ
เปลี่ยนค่าในรูปของฟังก์ชนัไซน ์
• เขียนแผนภาพเฟสเซอร์และใช้แผนภาพเฟส
เซอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
กระแสสลับ 

 
-บรรยายและ
อภิปราย 
-สาธิต 

 
-PowerPoint Slide 
-หม้อแปลงไฟฟ้าโวลตต์่ํา 
-ออสซิลโลสโคป 
-มัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
-มัลตมิิเตอร์แบบตัวเลข 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๑๙ ๕๕-๕๖ ๔.๒ วงจร RLC แบบอนุกรมและ
ขนาน 
- อิมพีแดนซ ์
- เรโซแนนซ์ของวงจร RLC 

• ทําการทดลองวดัค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรม
และแบบขนาน 
• อธิบายเงื่อนไขที่จะเกิดสภาวะเรโซแนนซ์และ
คํานวณหาค่าต่างๆ เมื่อต่อวงจร RLC ในแบบ
ต่างๆ 
• อธิบายเกี่ยวกับความตา้นทานเชิงซ้อนและ
คํานวณหาปริมาณตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ 

-บรรยายและ
อภิปราย 
-สาธิต 

-PowerPoint Slide 
-ชุดทดลองการสั่นพ้อง
ในวงจร  
 RLC แบบอนุกรม 
-ออสซิลโลสโคป 
-ใบความรู้ 
-หนงัสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 

๑๙ ๕๗ ๔.๓ กําลังไฟฟา้ในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 

• อธิบายเกี่ยวกับกําลงัเฉลี่ยและตวัประกอบ
กําลังในวงจรไฟฟา้กระแสสลบั และคํานวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ที่
กําหนดให้ 
• วิเคราะห์ผลของตัวประกอบกําลัง

-บรรยายและ
อภิปราย 

-PowerPoint Slide 
-ใบความรู้ 
-หนังสือฟิสิกสร์ะดบั
มหาวิทยาลยั 



สัปดาห์
ที ่

คาบที ่ หัวข้อการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
ที่มีต่อวงจรไฟฟ้าและอธิบายวิธกีารปรับปรุง
ตัวประกอบกําลงั 

๒๐ ๕๘-๖๐ สอบปลายภาค ข้อที่ ๑๑-๒๙   
 หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ข้อที่ ๓๐-๓๒ สอดแทรกทุกสาระการเรียนรู ้

๔.  แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวชิา ว๓๐๒๐๓ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเมินเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ดังนี้ 

 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค  :  ร้อยละของคะแนนปลายภาค  =  ๘๐ : ๒๐ 
 แผนการประเมินผลการเรียน  คือ 
  ๔.๑  ประเมินจากงานการบ้านที่มอบหมายและสอบย่อย    ร้อยละ ๔๐  
  ๔.๒  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (จิตพิสัย)   ร้อยละ ๑๐ 
  ๔.๓ประเมินจากชิ้นงานบูรณาการ       ร้อยละ  ๑๐  
  ๔.๔  ประเมินจากการสอบกลางภาค      ร้อยละ ๒๐  
  ๔.๕  ประเมินจากการสอบปลายภาค      ร้อยละ ๒๐      
            รวม ๑๐๐ คะแนน 
 

๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมายหรือการทดสอบย่อย ๔๐.๐๐ คะแนน 
เป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

  ๔.๑.๑ สอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๑๐)    ๑๐ คะแนน 
  ๔.๑.๒ สอบย่อยหลังสอบกลางภาค (ตัวชี้วัดที่ ๑๑ – ๒๐)    ๑๐ คะแนน 
  ๔.๑.๓ แบบฝึกหัด สมุดบันทึก  แผนผังความคิด การนําเสนอผลงาน  ๑๐ คะแนน 
  ๔.๑.๔ รายงานการทดลอง      ๑๐ คะแนน 
 
 
๔.๒ ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (๑๐ คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว๓๐๒๐๓ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้กําหนดหัวข้อการประเมินได้ 
ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

 ผลการประเมิน 



ดีเยี่ยม(๕) ดีมาก(๔) ด(ี๓) ปานกลาง 
(๒) 

ต้องปรับปรุง(๑) 

1. ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน      
2. การตรงต่อเวลาการส่งงาน      
3. การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน      
4. จํานวนคาบที่เข้าเรียน      
5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการ      
 
๔.๓ประเมินจากชิ้นงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ                                 ๑๐.๐๐ คะแนน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน) 

 
  
 
 

 
๔.๔ ประเมินจากการสอบกลางภาค (๒๐ คะแนน) 
 การสอบกลางภาค ของนักเรียนรายวิชา ว ๓๐๒๐๓ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ประจําภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้กําหนดเนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง  
ใช้เวลาในการสอบ ๙๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
 

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ไฟฟ้าสถิต 

- กฎของคูลอมบ์ 
- สนามไฟฟ้าและเส้นแรงไฟฟ้า 
- กฎของเกาส์และการประยุกต ์
- ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
- ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า 

อธิบายหรือเติมคํา ๔ ข้อ 
ข้อละ ๑ คะแนน 

 
แสดงวิธีทํา ๒ ข้อ  
ข้อละ ๒ คะแนน 

๘ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ไฟฟ้ากระแสตรง 
- กระแสไฟฟ้า แหล่งกําเนิดไฟฟ้าการนําไฟฟ้า 

อธิบายหรือเติมคํา ๓ ข้อ 
ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๒ 



หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 
- กฎของโอห์มและความต้านทาน 
- ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทาน 
- สภาพต้านทานและสภาพนําไฟฟ้า 
- แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า  
- การต่อตัวต้านทาน 
- การต่อเซลไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 
- วงจรอาร์ซี 

 
แสดงวิธีทํา ๓ ข้อ 
ข้อละ ๓ คะแนน 

รวม ๒๐ 
 
 
 
 
 
๔.๕ ประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน) 
 การสอบปลายภาค ของนักเรียนรายวิชา ว ๓๐๒๐๓ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้กําหนดเนื้อหาและลักษณะข้อสอบดังตาราง  
ใช้เวลาในการสอบ ๙๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
 

หัวข้อ / เนือ้หาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจํานวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ไฟฟ้า-แม่เหล็ก 
- สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหลก็ 
- สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตรงและลวดโค้งโดยใช้กฎของบิโอต-์ซาวาต์และกฎของแอมแปร ์
- การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 
- แรงที่กระทําต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและทอร์กเนื่องจากแรงแม่เหล็ก 
- แรงระหว่างลวดตัวนําสองเส้นที่วางขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผา่น 
- แกลแวนอมิเตอร์ และมอเตอร์กระแสตรง 
- กระแสเหนี่ยวนํา กฎการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ และกฎของเลนซ ์
- การผลติกระแสไฟฟ้า และการสง่กําลังไฟฟ้า 

อธิบายหรือเติมคํา ๓ ข้อ 
ข้อละ ๑ คะแนน 

 
แสดงวิธีทํา ๓ ข้อ ข้อละ ๓ 

คะแนน 

๑๒ 



- หม้อแปลง วงจรแปลงกระแส และวงจรกรองกระแส 
   - การนําความรู้ทางไฟฟ้า-แม่เหล็กไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลิตไฟฟ้า 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ไฟฟ้ากระแสสลับ 

- ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนํา และตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
- แผนภาพเฟสเซอร ์
- วงจร RLC แบบอนุกรมและขนาน 
- อิมพีแดนซ ์
- เรโซแนนซ์ของวงจร RLC 
- กําลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

อธิบายหรือเติมคํา๒ข้อ  
ข้อละ ๑ คะแนน 

 
แสดงวิธีทํา ๓ ข้อ ข้อละ ๒ 

คะแนน 

๘ 

รวม ๒๐ 
 


