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รายวิชา การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน   พว 32023 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 3  หนวยกติ  120 ชั่วโมง) 

หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา จํานวน

ชั่วโมง 

1. การกําเนิดของไฟฟา บอกการกําเนิดของไฟฟา การกําเนิดของไฟฟา 

1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถ ุ

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกริิยาทางเคม ี

3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน 

4. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย 

5. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 
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2. สถานการณพลงังานไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และโลก 

1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทย ประเทศในอาเซียนและโลก 

2. ตระหนักถึงสถานการณของเชื้อเพลงิที่ใชในการ

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

3. วิเคราะหสถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย 

4. เปรียบเทียบสถานการณพลังงานไฟฟาของ

ประเทศไทย ประเทศในอาเซียนและโลก 

5. อธิบายองคประกอบในการจัดทําแผนพัฒนากําลัง

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 

1. สถานการณพลงังานไฟฟาของประเทศไทย 

1.1 สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ของ

ประเทศไทย  

1.2 การใชไฟฟาในแตละชวงเวลาในหนึง่วันของประเทศไทย 

1.3 สภาพปจจุบันและแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา  

1.4 แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 

2. สถานการณพลงังานไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียน 

3. สถานการณพลงังานไฟฟาของโลก 
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3. หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงาน

ไฟฟาในประเทศไทย 

1. ระบุชื่อและสังกัดของหนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

 หนวยงานทีเ่กี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย ไดแก 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
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หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา จํานวน

ชั่วโมง 

  2. อธิบายบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดานพลังงานไฟฟา 

3. แนะนําบริการของหนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

2. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

3. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

4. คณะกรรมการกํากับกจิการพลังงาน (กกพ.)  

 4. เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิต

ไฟฟา 

 

 

1. อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลงิแตละ

ประเภท 

2. เปรียบเทียบตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอ

หนวยจากเชื้อเพลิงแตละประเภท 

3. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัดของเชื้อเพลงิและ

พลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

4. วิเคราะหศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีในชุมชน

ของตนเอง 

 

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  พลังงานความรอนใตพิภพ 

2.6  พลังงานนิวเคลียร 

      4. การวิเคราะหศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชน 

3. พลังงานทดแทนในชุมชน 

3.1 พลังงานทดแทนจากกระแสลม 

3.2 พลังงานทดแทนจากพลงัน้ํา 

4. ตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวยจากเชื้อเพลงิแตละ
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หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา จํานวน

ชั่วโมง 

ประเภท  

5. ขอดีและขอจํากัดของการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละ

ประเภท 

5. โรงไฟฟากบัการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม 

 

1.อธิบายผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทีเ่กิดจาก

โรงไฟฟา 

2. อธิบายการจัดการดานสิง่แวดลอมของโรงไฟฟา 

3. อธิบายขอกําหนดเกี่ยวกบัการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) และการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ (EHIA)  

4. เปรียบเทียบการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 

(EIA) และการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม 

และสุขภาพ (EHIA) 

5. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแตละประเภท 

1. ผลกระทบและการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

1.1 ดานอากาศ 

1.2 ดานน้ํา 

1.3 ดานเสียง 

2. ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาดานสิ่งแวดลอม 

2.1 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment : EIA) 

2.2 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

(Environmental Health Impact Assessment : EHIA) 
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6. วงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา  

   

1. อธิบายการตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

2. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

3. เลือกใชอุปกรณไฟฟาไดถูกตอง 

 

1. อุปกรณไฟฟา  

1.1 ฟวสสายไฟ 

1.2 อุปกรณตัดตอนหรือเบรกเกอร 

1.3 สวิตซ 

1.4 สะพานไฟ 

1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว 

1.6 เตารับและเตาเสียบ 
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หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา จํานวน

ชั่วโมง 

1.7 สายไฟ 

2. การตอวงจรไฟฟา 

2.1 แบบอนุกรม 

2.2 แบบขนาน 

2.3 แบบผสม 

3. สายดินและหลักดิน 

7. การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 

1. อธิบายกลยุทธการประหยัดพลงังานไฟฟา 

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแทกับของ

ลอกเลียนแบบ 

3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาไดเหมาะสมกบัสถานการณ

ที่กําหนดให 

4. วางแผนการประหยัดพลงังานไฟฟาในครัวเรือน 

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาใน

ครัวเรือน 

6. อธิบายองคประกอบของคาไฟฟา 

7. อธิบายปจจัยที่มผีลตอคาไฟฟาแปรผัน (Ft) 

8. คํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

1. กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. 

1.1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา 

1.2 กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา 

1.3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา  

2. การเลอืกซือ้ การใช และการดูแลรกัษาเครื่องใชไฟฟาภายใน

บาน 

2.1 เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

2.2 กระติกน้ํารอนไฟฟา 

2.3 พัดลม 

2.4 โทรทัศน 

2.5 เตารีดไฟฟา 

2.6 ตูเย็น 

3. การวางแผนและการคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน  

3.1 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 
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หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา จํานวน

ชั่วโมง 

3.1.1 องคประกอบคาไฟฟา 

3.1.2 อัตราคาไฟฟา 

3.1.3 การคํานวณคาไฟฟา 

      3.2 การวางแผนการใชไฟฟาในครัวเรือน 

 


