
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว23102     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องไฟฟ้า                                     เวลา 28 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า                          เวลา 2 ชั่วโมง 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
สาระท่ี  5  :  พลังงาน 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  ว  5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   มีกระบวนการ                          
สืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ตัวช้ีวัด 
 ว 5.1 ม 3/3 ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
สาระท่ี  8  :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องหมายที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                               
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ตัวช้ีวัด  
            ว 8.1 ม. 3/1  ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว 8.1 ม. 3/2  สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ                               
หลาย ๆ วิธี   
ว 8.1 ม. 3/3  เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัยโดยใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
            ว 8.1 ม. 3/4  รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
            ว 8.1 ม. 3/5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งท่ีสนับสนุน
หรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
             ว 8.1 ม. 3/6  สรา้งแบบจ าลอง  หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 



ว 8.1 ม. 3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชื้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ                            
 ว 8.1 ม. 3/8บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ว 8.1 ม. 3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

คุณลักษณะที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด 
1.1  มีทักษะจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ   
 ม.1-3(1) จ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ข้อดี/ข้อเสีย 
ประโยชน์/โทษ ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 

     1.2 มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ม.1-3(2) วิเคราะห์ผลดี ผลเสียประโยชน์ โทษที่ตนเองโรงเรียนและชุมชนจะได้รับจากการปฏิบัติ/
ไม่ปฏิบัติ 
1.3 มีทักษะกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 
 ม.1-3 (3) มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการทุจริต  

 
สาระส าคัญ 
       พลังงานไฟฟ้า  เป็นงานหรือพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทของประจุจากจุดหนึ่งไปยังจุด
หนึ่ง  ซึ่งจะมีค่าเท่ากับผลคูณของปริมาณประจุไฟฟ้ากับความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุด  พลังงานไฟฟ้าที่
ใช้ไปในหนึ่งหน่วยเวลา  เราเรียกว่า  ก าลังไฟฟ้า  มีหน่วยเป็นวัตต์  หรือจูลต่อวินาที  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนของเราเรียกว่า  มาตรไฟฟ้า 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความหมายของพลังงานไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้า  และมาตรไฟฟ้าได้(K) 
2.  สามารถค านวณหาปริมาณต่าง ๆ  ของพลังงานไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้าและค านวณหาค่าไฟฟ้าได้ 

 (K) 
     3. สืบค้นข้อมูลและค านวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าได้ 
 (P)  
     4. มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม (A) 
 



 
สาระการเรียนรู้ 
        - การค านวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่บ้าน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        1. มีวินัย 

         2. ใฝ่เรียนรู้ 
         3. มุ่งม่ันในการท างาน    
 
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

1. กระบวนการคิด 
2. มีวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีความพอเพียง 
5. มีจิตสาธารณะ 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          1. ความสามารถในการสื่อสาร 
          2. ความสามารถในการคิด 
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
        
ภาระ/ชิ้นงาน (หลักฐานหรือร่องรอยแสดงความรู้) 
        - แบบฝึกหัด เรื่องพลังงานไฟฟ้า 
        - ใบงานวิเคราะห์บทความข่าว “ค่าไฟฟ้า” 
        - ผังมโนทัศน์เรื่องไฟฟ้า 
         
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นสร้างความสนใจ  
  1)ครูถามนักเรียนว่า  รู้จักมาตรวัดไฟฟ้าหรือไม่  และมาตรวัดไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไร 
  แนวตอบ  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนของ  
  2)จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ขั้นส ารวจและค้นหา 
  1)ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  4  กลุ่ม  โดยคละเพศและความสามารถ 



  2) ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าผลงานของทุกคนในกลุ่มคือผลงานกลุ่ม   
  3)ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง  การใช้พลังงานไฟฟ้า  จากใบความรู้และหนังสือเรียน
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ม.3   
  4)  นักเรียนท าการทดลองตามใบงาน เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ 
 ขั้นอธิบายและลงสรุป 
  1)ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่ม  ให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาอภิปรายผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน 
  2)ครูอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือที่นักเรียนยังไม่
เข้าใจ 
  3)  ครูตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่า  พลังงานไฟฟ้า  เป็นงานหรือพลังงานไฟฟ้าที่
ใช้ในการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทของประจุจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง  ซึ่งจะมีค่าเท่ากับผลคูณของปริมาณ
ประจุไฟฟ้ากับความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุด  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในหนึ่งหน่วยเวลา  เราเรียกว่า  
ก าลังไฟฟ้า  มีหน่วยเป็นวัตต์  หรือจูลต่อวินาที  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้า
เข้าสู่บ้านเรือนของเรา  เรียกว่า  มาตรไฟฟ้า 
 ขั้นขยายความรู้ 
  ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือขยายความรู้ให้กับนักเรียน  เกี่ยวกับวิธีการค านวณค่าไฟในแต่ละ
เดือน 
 ขั้นประเมิน 

1)  จากการน าเสนอหน้าชั้น 
2)  จากการซักถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 
3)  จากการประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

    4)  จากแบบฝึกหัด  เรื่อง  การใช้พลังงานไฟฟ้า 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้  
1) ใบความรู้ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า 
2) ใบงาน  เรื่อง  การใช้พลังงานไฟฟ้า 
3)  แบบฝึกหัด  เรื่อง  การใช้พลังงานไฟฟ้า 

แหล่งเรียนรู้ 
  1)  ห้องสมุดโรงเรียน 
  2)  Internet 
  3)  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ม.3 
 
 



การวัดผลประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้   
1.อธิบายความหมายของพลังงาน
ไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้า  และมาตรไฟฟ้า
ได้ 
2.  สามารถค านวณหาปริมาณต่าง ๆ  
ของพลังงานไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้าและ
ค านวณหาค่าไฟฟ้าได้ 

 
ตรวจผลการท าแบบฝึก 
ทักษะเรื่องพลังงาน
ไฟฟ้า 

 
แบบฝึกทักษะ 

 
ตามเกณฑ์การให้ 

คะแนนแบบรูบริค  

ด้านทักษะ / กระบวนการ   
สืบค้นข้อมูลและค านวณหาพลังงาน
ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า
ได้ 
 

 
ตรวจรายงานการ
สืบค้นข้อมูลและ
ค านวณหาพลังงาน
ไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและค่า
ไฟฟ้าได้ 

 
รายงานการสืบค้น
ข้อมูล 

 
 

ตามเกณฑ์การให้ 
คะแนนแบบรูบริค  

 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1.  มีความรับผิดชอบ 
2.  มุ่งมั่นในการท างาน 
3.  มีระเบียบวินัย 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
  แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 
 

 
 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ลงชื่อ......................................................... 
         (นายเชิดพงศ์  คงประโคน) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ลงชื่อ......................................................... 
         (นางศิรินาถ  กะฐินสี) 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  อนุมัติ ใช้สอนได้ 
  ไม่อนุมัติ ควรปรับปรุง 
 
        ลงชื่อ......................................................... 
            (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
   
 
 
 
 
 
 
 
  



ข้อสังเกตจากการจัดกิจกรรมการเรียน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ปัญหาหรืออุปสรรคจากการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
แนวทางแก้ไข /  ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ...............................................ผู้สอน/ผู้บันทึก 
                                                  (นายเฉลิมพล  วาลีประโคน) 

                                                     ต าแหน่ง ครู 
                                                       วิทยฐานะช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบความรู้ 

เร่ือง  การใช้พลงังานไฟฟ้า 
 
วิธีค านวณค่าไฟฟ้าส าหรับบ้านอย่างง่าย ๆ 
 เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไฟฟ้า  เราสามารถค านวณค่า
ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเองได้และจะท าให้เราสามารถวางแผนประหยัดการใช้พลังงาน 
 
ตัวอย่าง  สมมุติบ้านหลังนี้มีสมาชิก  4  คน  มีเครื่องใช้ไฟฟ้า  หลายชนิด  เราสามารถค านวณการใช้
พลังงาน  ดังนี้ 
1.  ค้นหา  “หน่วยการใช้ไฟฟ้า”  ที่ใช้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทก่อน 
 
 หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน   =  จ านวนวัตต์  x  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อเดือน 
     1000 
 -  จ านวนวัตต์สามารถดูได้จากแผ่นป้าย  (Name  Plate)  หรือคู่มือการใช้ที่ติดมากับอุปกรณ์
ไฟฟ้าชิ้นนั้น ๆ    
 -  จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อเดือน  คิดง่าย ๆ  ว่าใช้เฉลี่ยวันละกี่ชั่วโม  แล้วคูณด้วย  30  วัน  เป็น
การใช้ใน  1  เดือน 
 เช่น  โทรทัศน์สี  26  นิ้วของบ้านนี้ดูจากแผ่นป้ายหลังโทรทัศน์พบว่าใช้ก าลังไฟฟ้า  95  วัตต์  
และสมาชิกในบ้านมักจะเปิดดูดังนี้ 
  วันจันทร์  -  พฤหัสบดี 4  วัน  วันละ  3  ชั่วโมง =12  ชั่วโมง 
  วันศุกร์   1  วัน  วันละ  5  ชั่วโมง =5  ชั่วโมง 
  วันเสาร์  -  อาทิตย์ 2  วัน  วันละ  8  ชั่วโมง =16  ชั่วโมง 
  รวม  7  วัน  ใช้เวลา  33  ชัว่โมง  หรือเฉลี่ย  1  วัน  ใช้เวลาประมาณ  5  ชั่วโมง 
 
ดังนั้น  จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าของโทรทัศน์สีต่อเดือน 95 x (5 ชั่วโมง x 30 วัน)=14.25  หน่วย 
  1000 
2.  รวมจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทและอ่ืน ๆ   
 -  ท าการรวม  “หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน”  ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
 -  คิดอัตราค่าไฟฟ้าตามหน่วยงานที่ใช้ตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้า  ซ่ึงส าหรับบ้าน
อาศัยจะแยกเป็นประเภท  1.1  ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน  150  หน่วย และประเภท  1.2  ใช้ไฟฟ้าเกิน  150  หน่วย 
 -  รวมค่าบริการรายเดือน  (ประเภท  1.1  =  8.19  บาท  ประเภท 1.2  =  40.90  บาท) 



 -  รวมค่า  Ft  ของเดือนนั้น ๆ 
 -  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ดังนั้น  ถ้ารวมจ านวนหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าต่อเดือนของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทได้ประมาณ  2325  
หน่วย  บ้านนี้จัดอยู่ในประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 1.2  ฐานภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ร้อยละ  7  สมมุติค่า  Ftของเดือนนี้
เท่ากับ  27.13  สตางค์ต่อหน่วย  ค่าบริการ  40.90  บาท  อัตราค่าไฟฟ้าจะเป็นดังนี้ 
ค่าพลังงานฟ้า  150  หน่วยแรก   เป็นเงิน150 x 1.8047  =    270.71  บาท 
ค่าพลังงานไฟฟ้า  250  หน่วยต่อไปเป็นเงิน  250 x 2.7781  =   694.53  บาท 
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่เหลือ 1925 หน่วยต่อไปเป็นเงิน 1925 x 2.9780 = 5732.65 บาท  
 ค่า Ft ที่  27.13 สตางค์ต่อหน่วย (ค่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน)  
  เป็นเงิน  0.2713 x 2325  =    630.77  บาท 
 ค่าบริการรายเดือนเป็นเงิน=      40.90  บาท 
 รวม =7369.56  บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ  7 =    515.87  บาท 
 รวมค่าไฟฟ้าต่อเดือนของบ้านนี้โดยประมาณ =7885.43  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
 เรื่อง  การใช้พลังงานไฟฟ้า  
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกวิธีการค านวณหาค่าไฟฟ้าได้ 
2. ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ  ของพลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า และค านวณหา ค่าไฟฟ้าได้ 

ค าชี้แจง 
 ให้นักเรียนท ากิจกรรมตามค าแนะน า 
 
กิจกรรมที่  1การคิดค่าไฟฟ้า  (15  คะแนน) 
 1.  ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาใบเสร็จค่าไฟฟ้า  และอภิปรายเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าที่นักเรียน
น ามา 
 2.  ให้นักเรียนแสดงวิธีการค านวณค่าไฟฟ้าว่ามีวิธีการคิดอย่างไร 
 3.  ให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าของครอบครัวตนเองหรือ
สถานที่ทีน่ักเรียนพักอาศัยอยู่  2  เดือนล่าสุด  แล้วตอบค าถามตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
  3.1  ค่าไฟฟ้าของครอบครัวนักเรียนเหมาะสมหรือไม่ 
  3.2  เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของเดือนทั้ง  2  ว่าสูงขึ้นหรือต่ าลงเพราะอะไร 
  3.3  เสนอแนะวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครอบครัวของนักเรียน 
 
กิจกรรมที่  2  การค านวณหาปริมาณต่าง ๆ  ของพลังงานไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้า  (5  คะแนน) 
 1.  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าตู้เย็น  0.5  แอมเเปร์  เมื่อตู้เย็นต่อเข้ากับความต่างศักย์  220  
โวลต์  ตู้เย็นใช้ก าลังไฟฟ้าเท่าไร 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
 2.  หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่ง  มีตัวเลขก ากับไว้  60  W  220  V  จงหา 
  ก.  ความหมายของ  60  W  220  V 
  ข.  หลอดไฟฟ้านี้ใช้กับกระแสไฟฟ้ากี่แอมแปร์ 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
 



 3.  บ้านหลังหนึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ก าลังไฟฟ้า  2,000  วัตต์  เป็นเวลานาน  8  ชั่วโมง  
จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
 4.  โทรทัศน์เครื่องหนึ่งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า  880  จูล  ในเวลา  2  วินาที  กระแสไฟฟ้าไหล
ผ่านโทรทัศน์  2  แอมแปร์  โทรทัศน์นี้ควรมีตัวเลขก ากับไว้ว่าอย่างไร 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
 5.  บ้านนักเรียนคนหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ทุกวัน  เปิดหลอดไฟฟ้า  60  วัตต์  4  หลอด  
เปิดวันละ  5  ชั่วโมง  เตารีดไฟฟ้า  750  วัตต์  ใช้วันละ  1  ชั่วโมง  และโทรทัศน์  180  วัตต์  วันละ  4  
ชั่วโมง  จะเสียค่าไฟเท่าไรต่อวัน  และถ้าในเดือนมีนาคมทั้งเดือนจะเสียค่าไฟไปเท่าไร  ถ้าค่าไฟหน่วยละ  
1.50  บาท 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................................. ............ 
 6. เราจะมีวิธีประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร 

............................................................................................................................................................. ............ 

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. ............ 

............................................................................................................................................................. ........... 



เฉลยใบงาน 
เร่ือง  การใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
 

กิจกรรมที่  1การใช้พลังงานไฟฟ้า 
                     สมมติว่า  บา้นสมชายใช้ ไฟฟ้าไป  235 หน่วย อัตราค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) หน่วยละ 
38.25 บาทคิดค่าไฟฟ้าได้ดังนี้ 
 
1.  ตอบ ค่าพลังงานไฟฟ้า  150  หน่วยแรก        =150  x  1.8047 
     =270.705  บาท 
 ค่าพลังงานไฟฟ้าหน่วยที่  151-235       = 85  x  2.7781 
     =   236.1385  บาท 
  ***ค่าพลังงานไฟฟ้ารวม=270.705  +   236.1385 
    =506.85  บาท 

 ค่าไฟฟ้าผันแปรหน่วยละ  38.28  สตางค์  =235  x  100
28.38

 
     =89.95  บาท   
 ค่าบริการรายเดือน   =40.90  บาท  
 ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน    =  506.85+89.95+40.90 
     =637.70  บาท 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    =  637.70  x 100
7  

     =  44.63บาท 
 รวมเงิน    =637.70 + 44.63 
     =682.33  บาท 
หมายเหตุ  :ค่าท่ีค านวณได้  682.33  เป็นค่าโดยประมาณ  เพ่ือความสะดวกในการเรียน  ช าระเงิน
ทางการไฟฟ้าจึงคิดแค่  682.25  บาท 
 
2.  ตอบ3.1    ขึ้นอยู่กับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จค่าไฟฟ้าของแต่ละครอบครัว  ซึ่งหากเดือนไหนมี 
    3.2    การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากค่าไฟฟ้าก็จะสูง 
    3.3  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  อาจท าได้โดยการลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  หรือใช้เท่าท่ี
จ าเป็น  และควรจะดึงปลั๊กหรือปิดสวิตช์ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน 
 
 



กิจกรรมที่  2  การค านวณหาปริมาณต่าง ๆ  ของพลังงานไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้า 
 1.  ตอบ 110  วัตต์ 
 2.  ตอบ หลอดไฟฟ้ามีก าลังไฟฟ้า  60  วัตต์  ใช้กับความต่างศักย์  220  โวลต์  มีกระไฟฟ้า  
0.27  แอมแปร์ 
 3.  ตอบ สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า  16  หน่วย 
 4.  ตอบ โทรทัศน์มีก าลังไฟฟ้า  440  วัตต์  ใช้กับความต่างศักย์  220 โวลล ์
 5.  ตอบ จะเสียค่าไฟฟ้า  4,005  บาทต่อวัน  และเสียค่าไฟฟ้า  124,155  บาทเดือน 
 
  
 
 
 
 


