


ค าน า 
 

      ชุดนิเทศเสริมทกัษะการจดัการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จดัท าข้ึนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทดลองใชต้ั้งแต่  
ปี 2550 – 2551 จ านวน 86 โรงเรียนกบัโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนท่ีมีความพร้อม พบวา่ 
โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ในปี 2553 ไดพ้ฒันาชุดนิเทศน้ีให้สมบูรณ์ข้ึน
ในส่วนท่ีเป็นรูปแบบและเน้ือหาบางส่วนเพื่อน าไปใชก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป ชุดนิเทศน้ี มีจ านวน   
7  ชุด  ประกอบดว้ย 
                 ชุดฝึกท่ี  1   กลไกมนุษย ์                                          
                 ชุดฝึกท่ี  2  ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม                              
                 ชุดฝึกท่ี  3  สารและสมบติัของสาร                          
                 ชุดฝึกท่ี  4  ไฟฟ้าน่ารู้                                               
                 ชุดฝึกท่ี  5  หินและการเปล่ียนแปลง                        
                 ชุดฝึกท่ี  6  ดาราศาสตร์และอวกาศ                          
                 ชุดฝึกท่ี  7  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์             
                การพฒันาท่ีจะใหไ้ดผ้ลนั้น ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและช้ีแจงใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรม   
ตามขั้นตอนของแต่ละชุดอยา่งเคร่งครัด  ไม่ควรขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเพราะจะท าใหข้าด
ความต่อเน่ือง  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ชุดนิเทศเสริมทกัษะ       
การเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มน้ี คงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับ
ครูและนกัเรียนท่ีจะน าไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณคณะท างานและผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกท่านท่ีท าใหชุ้ดนิเทศน้ีส าเร็จดว้ยดี  
 
                                                                                                 
 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
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ค าช้ีแจง 
 

 ในการใชชุ้ดนิเทศเสริมทกัษะการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
เล่มน้ี ครูผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน  ดงัน้ี  

1. ใหน้กัเรียนศึกษาชุดนิเทศน้ีโดยละเอียด  และปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนดงัน้ี 
         1.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  10  ขอ้ 
         1.2  ศึกษาใบความรู้ท่ี         1     เร่ือง   วงจรไฟฟ้า 
         1.3  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  1     เร่ือง   การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
     1.4  ศึกษาใบความรู้ท่ี         2      เร่ือง  ฉนวนและตวัน าไฟฟ้า 
         1.5  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   2.1  เร่ือง  ฉนวนและตวัน าไฟฟ้า 
         1.6  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   2.2  เร่ือง  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม                                                        
         1.7  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   2.3  เร่ือง  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน                                                        

    1.8  ศึกษาใบความรู้ท่ี         3    เร่ือง  สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบเส้นลวด 
         1.9  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   3     เร่ือง  สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบเส้นลวด 
                 1.10   ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง   ไฟฟ้าน่ารู้  จ  านวน  10  ขอ้ 

2.  แนะน าใหน้กัเรียนใชชุ้ดนิเทศและปฏิบติักิจกรรมอยา่งระมดัระวงั  ไม่ขีดเขียน
เคร่ืองหมายใด ๆ ลงในชุดนิเทศน้ีโดยท าลงในแบบบนัทึกท่ีครูผูส้อนก าหนดให้เท่านั้น 

3.  เม่ือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมแต่ละกิจกรรมส าเร็จแลว้  ใหส่้งผลงานการปฏิบติักิจกรรม
ใหค้รูตรวจก่อนท่ีจะด าเนินการศึกษากิจกรรมต่อไป   

 
 
 
 

ค 
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แนวการตอบกจิกรรมที่ 1.1 
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

 
จุดประสงค์    ต่อวงจรไฟฟ้าและยกตวัอยา่งการน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
ค าช้ีแจง   

1. นกัเรียนร่วมกนัศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง วงจรไฟฟ้า   
2. จดัเตรียมอุปกรณ์การทดลอง เร่ือง การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายและทดลองตามล าดบัขั้นตอน

การทดลอง   
3. อภิปรายสรุปผล บนัทึกผลการทดลอง  ตอบค าถาม 
4. ตวัแทนน าเสนอผลการทดลอง 

อุปกรณ์ 

1. สายไฟ สีแดง และสีด า  อยา่งละ  1  เส้น 
2. หลอดไฟพร้อมฐาน  1  ชุด 
3. ถ่านไฟฉาย ลงัถ่าน  1  ชุด 

ขั้นตอนการทดลอง 

 
 
 
 
 

1. ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเขา้เป็นวงจร ดงัรูป  สังเกตและบนัทึกผล 
 
 
 
 
 

2. จดัวงจรไฟฟ้าดงัรูป  โดยใชป้ากหนีบ  จระเขแ้ยกจากกนั สังเกตและบนัทึกผล 
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ค าถามหลงัการทดลอง 

1. เม่ือต่อไฟฟ้าครบวงจรหลอดไฟสวา่งหรือไม่ 
ตอบ หลอดไฟสวา่ง 
2. เม่ือแยกปากหนีบจระเขอ้อกจากกนั ไฟฟ้าเดินครบวงจรหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
ตอบ หลอดไฟไม่สวา่ง 
3. วงจรเปิด มีลกัษณะอยา่งไร 
ตอบ วงจรท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร  สังเกตไดจ้ากหลอดไฟไม่สวา่ง 
4. วงจรปิดแตกต่างจากวงจรเปิดอยา่งไร 
ตอบ วงจรท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร  สังเกตไดจ้ากหลอดไฟสวา่ง 

บันทกึผลการทดลอง  
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการทดลองลงในแบบบนัทึก 
เร่ือง การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
ผู้ร่วมงาน     1…………………………………… 2…………………………………… 
        3…………………………………… 4…………………………………… 
อุปกรณ์        

1. สายไฟ สีแดง และสีด า  อยา่งละ  1  เส้น 
2. หลอดไฟพร้อมฐาน  1  ชุด 
3. ถ่านไฟฉาย ลงัถ่าน  1  ชุด 

จุดประสงค์  เพื่อศึกษาวธีิการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

การทดลอง การสังเกต 
1. เม่ือต่อวงจรไฟฟ้าดงัภาพท่ี  1 
 
2.  เม่ือต่อวงจรไฟฟ้าดงัภาพท่ี  2 

หลอดไฟสวา่ง 
 
หลอดไฟไม่สวา่ง 

สรุปผลการทดลอง 
วงจรเปิด เป็นวงจรท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร  สังเกตไดจ้ากหลอดไฟไม่สวา่ง ส่วน    

วงจรปิดเป็นวงจรท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร  สังเกตไดจ้ากหลอดไฟสวา่ง 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
     1. คะแนนการปฏิบติัการทดลอง 
       1.1 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองครบทุกขั้นตอน    = 4   คะแนน 
       1.2 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองไม่ครบทุกขั้นตอน    =  3   คะแนน 
       1.3 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองไม่ได ้      =  2   คะแนน 
       1.4  ไม่ไดท้  าการทดลอง และไม่บนัทึกผลการทดลองไม่ได ้  =   1   คะแนน 
     2. คะแนนการตอบค าถาม ขอ้ละ 1 คะแนน 
       2.1  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
       2.2  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 
 

 
                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่1.1 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     8  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 7 – 8  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 6  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 27 

 
 

   แนวการตอบกจิกรรมที ่1.2 
เร่ือง  วงจรไฟฟ้า 

 
 
จุดประสงค์   ทดลองเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  และสรุปผลท่ีเกิดข้ึนได ้
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมขอ้คามลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
 

1. วงจรไฟฟ้า คือ ทางเดินของกระแสไฟฟ้าตามลวดน าท่ีมีลกัษณะเป็นวง ปกติการไหลของ
กระแสไฟฟ้าไปตามตวัน า  ตอ้งอาศยัแหล่งก าเนิดไฟฟ้า, แรงดนัไฟฟ้า. 

2. การไหลของกระแสไฟฟ้าไปตามตวัน าตอ้งอาศยั ตอ้งอาศยัแหล่งก าเนิดไฟฟ้า, แรงดนัไฟฟ้า 
3. การไหลของกระแสไฟฟ้า จะตอ้งประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 

1) แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  คือ  ไดนาโม  แบตเตอร่ี  ถ่านไฟฉาย 
2) สายไฟฟ้า 
3) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
4) สวติซ์ไฟฟ้า ท าหนา้ท่ีปิดเปิดวงจรไฟฟ้า 

4. วงจรไฟฟ้า มี  3  ชนิด  ไดแ้ก่ วงจรปิด , วงจรเปิดและวงจรลดั 
5. การท่ีเกิดไฟฟ้าช็อต เราเรียกวา่  เกิดวงจรลดั 
6.  วงจร ปิด หมายถึง วงจรท่ีมีการไหลของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าผา่นสายไฟ 
     ไปถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และไหลกลบัมายงัแหล่งก าเนิดใหค้รบวงจรเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก็จะท างาน 
      ไดต้ามปกติ 
7. วงจรเปิด  หมายถึง วงจรท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลไดไ้ม่ครบวงจรเน่ืองจากสายไฟฟ้าส่วนใด 
    ส่วนหน่ึงไม่ต่อกนั ท าใหไ้ฟฟ้าไหลผา่นไปไม่ได ้ ปกติเราจะใชส้วติซ์ไฟฟ้าเป็นตวัตดัไม่ให ้
    ครบวงจร  เม่ือเราไม่ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก็จะหยดุท างานทนัที 
8. เคร่ืองมือท่ีท าหนา้ท่ีปิด และเปิดวงจรไฟฟ้า เรียกวา่ สวติซ์ 
9.  วงจรลดั หมายถึง การไหลของกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าไหลออกจาก 
       เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแลว้ไม่สามารถไหลกลบัไดอ้าจเกิดจากสายไฟขดัขอ้ง 
10.  การต่อวงจรอยา่งง่าย  ประกอบดว้ยอุปกรณ์ใดบา้ง 

1) สายไฟ สีแดง และสีด า  อยา่งละ  1  เส้น 
2) หลอดไฟพร้อมฐาน  1  ชุด 
3) ถ่านไฟฉาย ลงัถ่าน  1  ชุด 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      คะแนนการตอบค าถาม ขอ้ละ 1 คะแนน 
       1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
       2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 
 

 
                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่1.2 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบกจิกรรมที ่2.1 

 
จุดประสงค์  ทดลองและจ าแนกวสัดุตามสมบติัการน าไฟฟ้าไดว้า่วสัดุใดน าไฟฟ้า  

       และวสัดุใดไม่น าไฟฟ้า 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการทดลองลงในแบบบนัทึก 
ผู้ร่วมงาน 
 1………………………………………2…………………………………… 
 3………………………………………4…………………………………… 

อุปกรณ์ 

1. ชุดวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
2. เป๊ก ตะปูเหล็ก  คลิปหนีบกระดาษ ลวดทองแดง เปลือกหุ้มสายไฟ ไมแ้หง้ ผา้  ยางรัด  

หลอดกาแฟ 
ตารางบันทกึผลการทดลอง 

วตัถุท่ีน ามาต่อในวงจรไฟฟ้า หลอดไฟสวา่ง หลอดไฟไม่สวา่ง 
1.  เป๊ก 
2.  ตะปูเหล็ก 
3.  คลิปหนีบกระดาษ 
4.  ลวดทองแดง 
5.  เปลือกหุม้สายไฟ 
6.  ไมแ้หง้ 
7.  ผา้ 
8.  ยางรัด 
9.  หลอดกาแฟ 
10.  กระดาษ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปผลการทดลอง 

          วตัถุท่ีสามารถน าไฟฟ้าไดส่้วนใหญ่จะเป็นวตัถุท่ีมีโลหะเป็นส่วนประกอบ เช่น เหล็ก  ทองแดง 
วตัถุเหล่าน้ีเรียกวา่เป็นตวัน าไฟฟ้า ส่วนวตัถุท่ีไม่สามารถน าไฟฟ้าไดส่้วนใหญ่จะเป็นวตัถุท่ีเป็นอโลหะ 
เช่น ผา้ ไมแ้หง้ ยางรัด วตัถุเหล่าน้ีเรียกวา่ ฉนวนไฟฟ้า   
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ค าถาม (แนวการตอบ)  

1.  วตัถุท่ีน ามาต่อกบัวงจรไฟฟ้า  แลว้ท าใหห้ลอดไฟสวา่ง  เรียกวา่ ตวัน าไฟฟ้า 
            มีวตัถุใดบา้ง  1) เป๊ก  2)  ตะปูเหล็ก 3)  คลิปหนีบกระดาษ 4)  ลวดทองแดง 
            ประโยชน์น าไปใชท้  าอะไรบา้ง   

      1) เป๊กใชก้ดกระดาษใหติ้ดกบับอร์ด   
      2)  ตะปูเหล็กใชก่้อสร้างอาคาร   
      3)  คลิปหนีบกระดาษใชห้นีบกระดาษ 
      4)  ลวดทองแดง ใชท้  าสายไฟฟ้า 
2.  วตัถุท่ีน ามาต่อกบัวงจรไฟฟ้า  แลว้ท าใหห้ลอดไฟไม่สวา่ง  เรียกวา่ ฉนวนไฟฟ้า 

            มีวตัถุใดบา้ง 1) ไมแ้หง้ 2)   ผา้ 3)  ยางรัด  4)  หลอดกาแฟ  5) กระดาษ 
            ประโยชน์น าไปใชท้  าอะไรบา้ง 
                    1) ไมแ้หง้ใชใ้นการท าเช้ือเพลิง 
 2)   ผา้ ใชท้  าเคร่ืองนุ่งห่ม 
 3)  ยางรัด ใชรั้ดส่ิงของ 
 4)  หลอดกาแฟ ใชดู้ดน ้า 
 5) กระดาษ ใชเ้ขียนหนงัสือ 
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แนวการตอบแนวการตอบกจิกรรมที่ กจิกรรมที่ 22..22  

  เร่ือง   เร่ือง   การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม  
  
 
จุดประสงค์    ต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมได ้
อุปกรณ์  1 หลอดไฟฟ้าพร้อมฐาน  จ านวน  2  ชุด  2  แบตเตอร่ี   สายไฟ  3  เส้น   
ขั้นตอนการปฏิบัติกจิกรรม   

1.  ส ารวจอุปกรณ์ใหค้รบถว้น   
2.  ต่อสายไฟจากฐานหลอดท่ี 1   ไปยงัหลอดท่ี  2  
3.  ต่อสายไฟจากหลอดท่ี 1 ไปยงัแบตเตอร่ี และต่อไปจากหลอดท่ี 2  ไปยงัแบตเตอร่ีดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 

  
4. สังเกตความสวา่งของหลอดไฟแต่ละหลอด 
5. ปลดสายไฟท่ีต่อระหวา่งหลอดท่ี 1 กบัหลอดท่ี 2 ออกแลว้สังเกตการณ์เปล่ียนแปลง 

 
บันทกึผลการทดลอง 
 

การทดลอง ความสวา่งของหลอดไฟ   
1.  เม่ือต่อครบวงจร     หลอดไฟสวา่งลดลง 
2. เม่ือปลดสายไฟออก 1  เส้น    หลอดไฟไม่สวา่ง 

สรุปผลการทดลอง 
 การต่อแบบอนุกรม เป็นการน าอาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ มาต่อเรียงชนิดหวัต่อทา้ยเป็นล าดบัไป
เร่ือยๆ การต่อตวัตา้นทานแบบน้ี  ท าใหค้่าความตา้นทานรวมของวงจรเพิ่มข้ึนตามจ านวนตวัตา้นทาน 

ท่ีน ามาต่อเพิ่มท าใหห้ลอดไฟสวา่งนอ้ยลงกวา่เดิมเม่ือหลอดใดหลอดหน่ึงขาดไฟก็จะดบัหมด 
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แนวการตอบแนวการตอบกจิกรรมที่  กจิกรรมที่  22..33  

เร่ือง   เร่ือง   การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน  

  
 
จุดประสงค์    ต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานได ้
อุปกรณ์  1 หลอดไฟฟ้าพร้อมฐาน  จ านวน  2  ชุด  2  แบตเตอร่ี   สายไฟ  3  เส้น   
ขั้นตอนการปฏิบัติกจิกรรม   

1.  ส ารวจอุปกรณ์ใหค้รบถว้น   
2.  ต่อสายไฟระหวา่งหลอดท่ี 1 กบัหลอดท่ี 2  ทั้งสองเส้น 
3.  ต่อสายไฟระหวา่งหลอดท่ี 1 กบัแบตเตอร่ี ทั้ง 2 เส้น แบตเตอร่ีดงัภาพ 

 
  
 
 
 

  
4. สังเกตความสวา่งของหลอดไฟแต่ละหลอด 
5. ถอดหลอดไฟดวงท่ี 1  ออกสังเกตความสวา่งของหลอดไฟดวงท่ีเหลือ บนัทึกผล 

 
บันทกึผลการทดลอง 
 

การทดลอง ความสวา่งของหลอดไฟ   
1.  เม่ือต่อครบวงจร สวา่งเท่ากนัทุกหลอด 
2.  เม่ือถอดหลอดไฟดวงท่ี 1 ออก หลอไฟท่ีเหลือจะยงัคงสวา่งอยู ่

 
สรุปผลการทดลอง  

การต่อวงจรไฟฟ้า เป็นการน าตวัตา้นทานแต่ละตวัมาต่อคร่อมขนานกนัทุกตวั  มีจุดต่อคร่อม
ร่วมกนั 2 จุด การต่อแบบน้ี  ท าใหค้่าความตา้นทานรวมของวงจรลดลง  ท าใหห้ลอดไฟสวา่งเท่ากนัทุก
หลอด เม่ือปลดหลอดใดหลอดหน่ึงออกหลอดไฟท่ีเหลือยงัคงสวา่งอยู ่
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรมที ่2.1, 2.2  และ 2.3 
     1. คะแนนการปฏิบติัการทดลอง 
       1.1 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองครบทุกขั้นตอน    = 4   คะแนน 
       1.2 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองไม่ครบทุกขั้นตอน    =  3   คะแนน 
       1.3 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองไม่ได ้      =  2   คะแนน 
       1.4  ไม่ไดท้  าการทดลอง และไม่บนัทึกผลการทดลองไม่ได ้  =   1   คะแนน 
     2. คะแนนการตอบค าถาม ขอ้ละ 1 คะแนน 
       2.1  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
       2.2  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 
 

 
                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่2.1-2.3 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     14  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 10 – 14  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 6 – 9  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  6  คะแนน )     
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แนวการตอบแบบบันทกึกจิกรรมที ่3 
เร่ือง สนามแม่เหลก็ที่เกดิขึน้รอบเส้นลวด 

 
 จุดประสงค์  ทดลองและอธิบายการท าแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใชส้นามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบสายไฟ   

       ซ่ึงมีกระแสไฟฟ้าผา่น 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการทดลองลงในแบบบนัทึก 

ผู้ร่วมงาน 

 1………………………………………2…………………………………… 
 3………………………………………4…………………………………… 

อุปกรณ์ 

1.   ตะปูเหล็ก   1  ตวั 
 2.  ตะปูเขม็   1  ตวั 
 3.  ถ่านไฟฉายพร้อมกระบะ 1  ชุด 
 4.  สายไฟพร้อมปากหนีบจระเข ้ 1  เส้น 
จุดประสงค์  ทดลองและอธิบายการท าแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใชส้นามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบสายไฟ   

       ซ่ึงมีกระแสไฟฟ้าผา่น 
ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

การทดลอง ผลการสังเกต 
1. ขณะวงจรปิด ตะปูเหล็กมีอ านาจแม่เหล็ก

หรือไม่ 
2. เม่ือถอนขั้วไฟฟ้าออก ตะปูเหล็กยงัมี

อ านาจแม่เหล็กหรือไม่   
3. เม่ือสลบัขั้วถ่านไฟฉาย ตะปูเหล็กมีอ านาจ

แม่เหล็กหรือไม่   

มีอ านาจแม่เหล็กเพราะสามารถดูดกบัตะปูได ้ 
 
มีอ านาจแม่เหล็กเพราะสามารถดูดกบัตะปูได ้ 
  
มีอ านาจแม่เหล็กเพราะสามารถดูดกบัตะปูได ้ 
 

สรุปผลการทดลอง 

การเกิดอ านาจแม่เหล็กสามารถท าไดโ้ดยน าลวดทองแดงมาพนัรอบแกนเหล็กแลว้ผา่น
กระแสไฟฟ้าเขา้ไปจะท าใหเ้หล็กมีอ านาจแม่เหล็กสามารถดูดกบัวตัถุท่ีเป็นโลหะได ้เช่น ตะปู  
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ค าถามหลงัการทดลอง 

1. ขณะวงจรปิด  ตะปูเหล็กมีอ านาจแม่เหล็กหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
ตอบ มีอ านาจแม่เหล็ก เพราะสามารถดูดตะปูได ้
2. เม่ือถอดขั้วไฟฟ้าออก  ตะปูเหล็กยงัมีอ านาจแม่เหล็กหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
ตอบ ไม่มีอ านาจแม่เหล็กเพราะ ไม่สามารถดูดตะปูได ้
3. เม่ือสลบัขั้วถ่านไฟฉาย  ตะปูเหล็กมีอ านาจแม่เหล็กหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
ตอบ มีอ านาจแม่แม่เหล็กเพราะสามารถดูดตะปูได ้
4. แม่เหล็กไฟฟ้ามีสมบติัอยา่งไร 
ตอบ ดูดกบัวตัถุท่ีเป็นโลหะได ้ 
5. นกัเรียนสรุปผลการทดลองไดอ้ยา่งไร 
ตอบ  เม่ือพนัลอดทองแดงกบัแท่งเหล็กแลว้ต่อเขา้กบัถ่านไฟฉายจะเกิดอ านาจแม่เหล็กท าให้
สามารถดูดวตัถุท่ีเป็นโลหะได ้
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรมที ่3 
     1. คะแนนการปฏิบติัการทดลอง 
       1.1 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองครบทุกขั้นตอน    = 5   คะแนน 
       1.2 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองไม่ครบทุกขั้นตอน    =  4   คะแนน 
       1.3 ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองไดบ้างส่วน     =  3   คะแนน 
       1.4 ไม่ไดท้  าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองไดบ้างส่วน     =  2   คะแนน 
       1.5  ไม่ไดท้  าการทดลอง และไม่บนัทึกผลการทดลองไม่ได ้  =   1   คะแนน 
     2. คะแนนการตอบค าถาม ขอ้ละ 1 คะแนน 
       2.1  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
       2.2  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 
 

 
                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่3 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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                1.    ค 

  2.    ข 
  3.    ก 
  4.    ง 
  5.    ข 
  6.    ค 
  7.    ค 
  8.    ค 
  9.    ค 

                                                       10.   ข 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรยีน  
ชดุฝึกท่ี  เรือ่ง  ไฟฟ้าน่าร ู ้
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  1.    ค 
  2.    ข 
  3.    ก 
  4.    ง 
  5.    ข 
  6.    ค 
  7.    ค 
  8.    ค 
  9.    ค 

                                                        10.   ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน  
ชดุฝึกท่ี  4   เรือ่ง  ไฟฟ้าน่าร ู ้

 



 1 

 

ชุดฝึกที่ 4 
เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้  

 

มาตรฐาน ว 5.1   

เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะ          
หาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้  ไปใชป้ระโยชน์  
 
ตัวช้ีวดัช้ันปี 

ว 5.1 ป 6/1   ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   
ว 6.1 ป 6/2   ทดลองและอธิบายตวัน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
ว 5.1 ป 6/3   ทดลองและอธิบายการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม และน าความรู้ไปใช ้
                     ประโยชน์       
ว 5.1 ป 6/4   ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน และน า 
                    ความรู้ไปใชป้ระโยชน์   

      ว 5.1 ป 6/5   ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่น 
                         และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์       

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
1. ต่อวงจรไฟฟ้าและยกตวัอยา่งการน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
2. ทดลองเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  และสรุปผลท่ีเกิดข้ึนได ้
3. ทดลองและจ าแนกวสัดุตามสมบติัการน าไฟฟ้าไดว้า่วสัดุใดน าไฟฟ้า  และวสัดุใดไม่น าไฟฟ้า 
4. ท าการทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน 
5. ทดลองและอธิบายการท าแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใชส้นามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบสายไฟ  ซ่ึงมี

กระแสไฟฟ้าผา่น 
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ค าช้ีแจง   
     1.  แบบทดสอบน้ีมี 10  ขอ้  ใชเ้วลา 10 นาที  คะแนนเตม็  10  คะแนน 
     2.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
1. วงจรไฟฟ้าปิด  เป็นอยา่งไร 

  ก.   กระแสไฟฟ้าไม่เคล่ือนท่ี                               
 ข.   กระแสไฟฟ้าเคล่ือนท่ีไดไ้ม่ครบวงจร 
  ค.  กระแสไฟฟ้าเคล่ือนท่ีไดค้รบวงจร                  
 ง.  กระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

2.   วงจรใด  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท างานได ้
          ก.   วงจรเปิด                             
 ข.   วงจรปิด 

 ค.   วงจรตรง                   
 ง.    วงจรสลบั                    

3.  ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ท่ีต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
        ก.    หลอดไฟ  สายไฟ  เซลลไ์ฟฟ้า                      
 ข.   หลอดไฟ  มอเตอร์  ออดไฟฟ้า 

   ค.   สายไฟ  สวติซ์  เซลลไ์ฟฟ้า                           
 ง.   เซลลไ์ฟฟ้า  แบตเตอร่ี  มอเตอร์ 

4.  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม มีขอ้เสีย คือ 
          ก.   ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการต่อมาก                         
 ข.   ไม่คอ่ยปลอดภยั 
         ค.  ไฟในวงจรเดินไม่ค่อยสะดวก                           
 ง.  ถา้สายไฟขาดจะท าใหว้งจรเปิดทั้งวงจร 
5.  วตัถุท่ียอมใหไ้ฟฟ้าผา่นเรียกวา่อะไร 

 ก.   ฉนวนไฟฟ้า           
 ข.  ตวัน าไฟฟ้า 
 ค.  ตวัช่วยไฟฟ้า                                                   
 ง.  ตวัละลายไฟฟ้า 
 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน  
ชดุฝึกท่ี  4   เรือ่ง  ไฟฟ้าน่าร ู ้
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6.   สารในขอ้ใดเป็นตวัน าไฟฟ้า 
 ก.    ไม ้                                  
 ข.  ยาง 
 ค.  ทองแดง                          
 ง.  พลาสติก 

7. 
 
 
 
 
 
  จากแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า  ถา้สายไฟ                ช ารุด  หลอดไฟจะเป็นอยา่งไร 
 ก.  สวา่งทั้งสองหลอด     
 ข.  หลอดท่ี 1  ดบั  หลอดท่ี 2  สวา่ง 
 ค.  หลอดท่ี 2  ดบั  หลอดท่ี 1  สวา่ง   
 ง.  ดบัทั้งสองหลอด    
8.  ในการทดลองอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า ท าไมจึงตอ้งใชล้วดทองแดงท่ีมีฉนวนหุม้ 
       ก.  เพื่อใหจ้บัลวดไดถ้นดัมือ                                    
 ข.  เพื่อใหก้ระแสไฟฟ้าเดินไดส้ะดวก 
       ค.  ป้องกนัไฟฟ้าดูด                                               
 ง.  ไม่ใหล้วดบาดมือ 
9.  ขอ้ใดเป็นการท าเหล็กธรรมดาใหเ้ป็นแม่เหล็ก 

 ก.  น าตะปูมาถูกบัเหล็ก                                       
 ข.  น าเหล็กไปต่อกบัวงจรไฟฟ้า 
 ค.  ปล่อยกระแสไฟฟ้าผา่นขดลวด                         
 ง.  น าผงเหล็กไปโรยท่ีขดลวดทองแดง 

10.  อ านาจแม่เหล็กท่ีเกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า จะมีอ านาจมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
 ก.  สถานท่ีตั้งแม่เหล็กไฟฟ้า                                  
 ข.  จ  านวนขดลวดทองแดงท่ีพนัรอบแกนเหล็ก 
 ค.  จ  านวนก าลงัไฟฟ้า                                               
 ง.  ค่าแรงดนัไฟฟ้า 
 

 

2 

1 

2 

1 

2 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง  วงจรไฟฟ้า 

 
วงจรไฟฟ้า 
 วงจรไฟฟ้า  คือ  ทางเดินของกระแสไฟฟ้าตามลวดน าท่ีมีลกัษณะเป็นวง ปกติการไหลของ
กระแสไฟฟ้าไปตามตวัน า  ตอ้งอาศยัแหล่งก าเนิดไฟฟ้า, แรงดนัไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า การไหลของ
กระแสไฟฟ้า จะตอ้งประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  คือ  ไดนาโม  แบตเตอร่ี  ถ่านไฟฉาย 
2. สายไฟฟ้า 
3. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
4. สวติซ์ไฟฟ้า ท าหนา้ท่ีปิดเปิดวงจรไฟฟ้า 

 

วงจรไฟฟ้ามี  3  ชนิด  คือ 
1. วงจรไฟฟ้าปิด  คือ  การท่ีไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าผา่นสายไฟไปถึง

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และไหลกลบัมายงัแหล่งก าเนิดใหค้รบวงจรเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก็จะท างานได้
ตามปกติ 

 
 
 

2. วงจรเปิด  คือ  การท่ีกระแสงไฟฟ้าไหลไดไ้ม่ครบวงจรเน่ืองจากสายไฟฟ้าส่วนใดส่วนหน่ึง
ไม่ต่อกนั ท าใหไ้ฟฟ้าไหลผา่นไปไม่ได ้ ปกติเราจะใชส้วติซ์ไฟฟ้าเป็นตวัตดัไม่ใหค้รบวงจร  
เม่ือเราไม่ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก็จะหยดุท างานทนัที 

 
 
 
 

3. วงจรลดั  หรือเรียกวา่ วงจรสั้น  คือ  การไหลของกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เน่ืองจาก
กระแสไฟฟ้าไหลออกจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแลว้สายไฟอาจขดัขอ้ง 

 
 
 

 
( วรรณทิพา  รอดแรงคา้. 2544 : 2 : วรรณทิพา  รอดแรงคา้  และจิต  นวนแกว้. 2542 :12-16: ) 
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กจิกรรมที่ 1.1 
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

 
จุดประสงค์    ต่อวงจรไฟฟ้าและยกตวัอยา่งการน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
ค าช้ีแจง   

1. นกัเรียนร่วมกนัศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง วงจรไฟฟ้า   
2. จดัเตรียมอุปกรณ์การทดลอง เร่ือง การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายและทดลองตามล าดบัขั้นตอน

การทดลอง   
3. อภิปรายสรุปผล บนัทึกผลการทดลอง  ตอบค าถาม 
4. ตวัแทนน าเสนอผลการทดลอง 

อุปกรณ์ 

1. สายไฟ สีแดง และสีด า  อยา่งละ  1  เส้น 
2. หลอดไฟพร้อมฐาน  1  ชุด 
3. ถ่านไฟฉาย ลงัถ่าน  1  ชุด 

ขั้นตอนการทดลอง 

 
 
 
 
 

1. ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเขา้เป็นวงจร ดงัรูป  สังเกตและบนัทึกผล 
 
 
 
 
 

2. จดัวงจรไฟฟ้าดงัรูป  โดยใชป้ากหนีบ  จระเขแ้ยกจากกนั สังเกตและบนัทึกผล 
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ค าถามหลงัการทดลอง 

1. เม่ือต่อไฟฟ้าครบวงจรหลอดไฟสวา่งหรือไม่ 
ตอบ.......................................................................................................................................... 
2. เม่ือแยกปากหนีบจระเขอ้อกจากกนั ไฟฟ้าเดินครบวงจรหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
ตอบ.......................................................................................................................................... 
3. วงจรเปิด มีลกัษณะอยา่งไร 
ตอบ.......................................................................................................................................... 
4. วงจรปิดแตกต่างจากวงจรเปิดอยา่งไร 
ตอบ.......................................................................................................................................... 

บันทกึผลการทดลอง  
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการทดลองลงในแบบบนัทึก 
เร่ือง………………………………………………………………………………… 
ผู้ร่วมงาน     1………………………………………2…………………………………… 
         3………………………………………4…………………………………… 
อุปกรณ์       1. ………………………………………2…………………………………… 
        3………………………………………4…………………………………… 
จุดประสงค์………………………………………………………………………….. 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

การทดลอง การสังเกต 
1. เม่ือต่อวงจรไฟฟ้าดงัภาพท่ี  1 
 
2.  เม่ือต่อวงจรไฟฟ้าดงัภาพท่ี  2 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………..……………………….. 
……………………………………………………………………………………..……………….. 
ค าถามหลงัการทดลอง 
……………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………..……………….. 
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   กจิกรรมที ่1.2 
เร่ือง  วงจรไฟฟ้า 

 
 
จุดประสงค์   ทดลองเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  และสรุปผลท่ีเกิดข้ึนได ้
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
 

1. วงจรไฟฟ้า คือ……………………………………………………………….. 
2. การไหลของกระแสไฟฟ้าไปตามตวัน าตอ้งอาศยั…………………………… 

………………………………………………………………………………. 
3. การไหลของกระแสไฟฟ้า จะตอ้งประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 

………………………………………………………………………………. 
4. วงจรไฟฟ้า มี  3  ชนิด  ไดแ้ก่……………………………………………… 
5. การท่ีเกิดไฟฟ้าช็อต เราเรียกวา่  เกิดวงจร…………………………………. 
6. วงจร ปิด หมายถึง………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 
7. วงจรเปิด  หมายถึง…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………. 
8. เคร่ืองมือท่ีท าหนา้ท่ีปิด และเปิดวงจรไฟฟ้า เรียกวา่……………………… 
9. วงจรลดั หมายถึง……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
10. การต่อวงจรอยา่งง่าย  ประกอบดว้ยอุปกรณ์ใดบา้ง………………………... 

………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 
 
 

แหล่งก าเนิดไฟฟ้า
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ใบความรู้ที่ 2  
เร่ือง  ฉนวนและตวัน าไฟฟ้า 

ฉนวนไฟฟ้า 

 ฉนวนไฟฟ้า คือ วตัถุท่ีกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผา่นได ้ถา้จะเรียงล าดบัจากฉนวนไฟฟ้าท่ีดี
ท่ีสุดไปหาฉนวนไฟฟ้าท่ีเลว  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวน าไฟฟ้า 

 ตวัน าไฟฟ้า  คือ  วตัถุท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดส้ะดวก  ถา้เราน าวตัถุน าต่อเขา้กบั
สายไฟกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผา่นไปจนครบวงจร หรือท าใหล้ดัวงจรไดเ้ช่นกนั  ถา้จะเรียงจากวตัถุท่ีเป็น
ตวัน าไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุด ไปหาตวัน าท่ีเลว จะไดแ้ก่วตัถุ ดงัต่อไปน้ี คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ียงัมีอโลหะบางชนิดเป็นตวัน าไฟฟ้าไดด้ว้ย  เช่น  คาร์บอน, แกรไฟต ์(ไส้ดินสอด า) 
  
 

1. อากาศแห้ง  
2. แก้ว 
3. เทยีนไข   
4. แท่งยางแขง็ (อโีบไนท์) 
5. คร่ัง 
6. แซลแลก็      
7. ยาง         

8. ก ามะถัน 

9. ไหม 

10. ขนสัตว์     
11. กระเบือ้งเคลอืบ 

12.  น า้มนั 

13. น า้บริสุทธ์ิ 

8. ปรอท 

9. แท่งถ่าน 

10. สารละลายของกรด 

11. ด่าง 

12. เกลอื 

13. น า้ธรรมดา 

14. ร่างกาย 

1. เงิน 

2. ทองแดง 

3. ทองค า    
4.  อะลูมเินียม 

5.  สังกะสี 

6. ทองค าขาว 

7. เหลก็ 
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กจิกรรมที ่2.1  
ฉนวนและตวัน าไฟฟ้า 

 
 
จุดประสงค์  ทดลองและจ าแนกวสัดุตามสมบติัการน าไฟฟ้าไดว้า่วสัดุใดน าไฟฟ้า  และวสัดุใด 

      ไม่น าไฟฟ้า 
ค าช้ีแจง   
1.     นกัเรียนร่วมกนัศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ฉนวนและตวัน าไฟฟ้า   
2. จดัเตรียมอุปกรณ์การทดลอง ฉนวนและตวัน าไฟฟ้า  และทดลองตามล าดบัขั้นตอนการทดลอง   
3. อภิปรายสรุปผล บนัทึกผลการทดลอง  ตอบค าถาม 
4. ตวัแทนน าเสนอผลการทดลอง 

รายการอุปกรณ์ 

1. ชุดวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
2. เป๊ก ตะปูเหล็ก  คลิปหนีบกระดาษ ลวดทองแดง 

เปลือกหุม้สายไฟ ไมแ้หง้ ผา้  ยางรัด  หลอดกาแฟ 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าใหค้รบ สังเกตผล 
 
 
 
 
 
 
 

2. น าวตัถุท่ีเตรียมไวม้าต่อเขา้ในวงจรไฟฟ้าทีละชนิด สังเกตและบนัทึกผล 
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3. น าลวดทองแดงมาต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้าสังเกตและบนัทึกผล 

 
 
 
 
 
 
 

4. น าเปลือกนอกท่ีหุม้สายไฟมาต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า สังเกตและบนัทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

แบบบันทึกกจิกรรมที ่2.1 
 
จุดประสงค์  ทดลองและจ าแนกวสัดุตามสมบติัการน าไฟฟ้าไดว้า่วสัดุใดน าไฟฟ้า  

       และวสัดุใดไม่น าไฟฟ้า 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการทดลองลงในแบบบนัทึก 
ผู้ร่วมงาน 
 1………………………………………2…………………………………… 
 3………………………………………4…………………………………… 

อุปกรณ์ 

 1………………………………………2…………………………………… 
 3………………………………………4…………………………………… 
จุดประสงค์………………………………………………………………………….. 
ตารางบันทกึผลการทดลอง 

วตัถุท่ีน ามาต่อในวงจรไฟฟ้า หลอดไฟสวา่ง หลอดไฟไม่สวา่ง 
1.  เป๊ก 
2.  ตะปูเหล็ก 
3.  คลิปหนีบกระดาษ 
4.  ลวดทองแดง 
5.  เปลือกหุม้สายไฟ 
6.  ไมแ้หง้ 
7.  ผา้ 
8.  ยางรัด 
9.  หลอดกาแฟ 
10.  กระดาษ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..  
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สรุปผลการส ารวจ 

1.  วตัถุท่ีน ามาต่อกบัวงจรไฟฟ้า  แลว้ท าใหห้ลอดไฟสวา่ง  เรียกวา่.................................... 
     มีวตัถุใดบา้ง.................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ประโยชน์น าไปใชท้  าอะไรบา้ง....................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
2.  วตัถุท่ีน ามาต่อกบัวงจรไฟฟ้า  แลว้ท าใหห้ลอดไฟไม่สวา่ง  เรียกวา่................................ 
     มีวตัถุใดบา้ง.................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ประโยชน์น าไปใชท้  าอะไรบา้ง....................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
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กจิกรรมที่ กจิกรรมที่ 22..22  

  เร่ือง   เร่ือง   การต่อหลอดไฟฟ้า  
แบบอนุกรม  

  
 
จุดประสงค์    ต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมได ้
อุปกรณ์  1 หลอดไฟฟ้าพร้อมฐาน  จ านวน  2  ชุด  2  แบตเตอร่ี   สายไฟ  3  เส้น   
ขั้นตอนการปฏิบัติกจิกรรม   

1.  ส ารวจอุปกรณ์ใหค้รบถว้น   
2.  ต่อสายไฟจากฐานหลอดท่ี 1   ไปยงัหลอดท่ี  2  
3.  ต่อสายไฟจากหลอดท่ี 1 ไปยงัแบตเตอร่ี และต่อไปจากหลอดท่ี 2  ไปยงัแบตเตอร่ีดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 

  
4. สังเกตความสวา่งของหลอดไฟแต่ละหลอด 
5. ปลดสายไฟท่ีต่อระหวา่งหลอดท่ี 1 กบัหลอดท่ี 2 ออกแลว้สังเกตการเปล่ียนแปลง 

 
บันทกึผลการทดลอง 
 

การทดลอง ความสวา่งของหลอดไฟ   
1.  เม่ือต่อครบวงจร      
2. เม่ือปลดสายไฟออก 1  เส้น     

สรุปผลการทดลอง  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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กจิกรรมที่  กจิกรรมที่  22..33  

เร่ือง   เร่ือง   การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน  
  

 
จุดประสงค์    ต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานได ้
อุปกรณ์  1 หลอดไฟฟ้าพร้อมฐาน  จ านวน  2  ชุด  2  แบตเตอร่ี   สายไฟ  3  เส้น   
ขั้นตอนการปฏิบัติกจิกรรม   

1.  ส ารวจอุปกรณ์ใหค้รบถว้น   
2.  ต่อสายไฟระหวา่งหลอดท่ี 1 กบัหลอดท่ี 2  ทั้งสองเส้น 
3.  ต่อสายไฟระหวา่งหลอดท่ี 1 กบัแบตเตอร่ี ทั้ง 2 เส้น แบตเตอร่ีดงัภาพ 

 
  
 
 
 

  
4. สังเกตความสวา่งของหลอดไฟแต่ละหลอด 
5. ถอดหลอดไฟดวงท่ี 1  ออกสังเกตความสวา่งของหลอดไฟดวงท่ีเหลือ บนัทึกผล 

 
บันทกึผลการทดลอง 
 

การทดลอง ความสวา่งของหลอดไฟ   
1.  เม่ือต่อครบวงจร  
2.  เม่ือถอดหลอดไฟดวงท่ี 1 ออก  

 
สรุปผลการทดลอง  
      .................................................................................................................................................. 
       .................................................................................................................................................
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ใบความรู้ใบความรู้ที่ ที่ 33 
เร่ือง เร่ือง สนามแม่เหลก็ที่เกดิขึน้รอบเส้นลวด 

    
 
สนามแม่เหลก็ทีเ่กดิขึน้รอบเส้นลวด 
 เพราะวา่สนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดเป็นวงกลม และมีทิศตั้งฉากกบัเส้นลวด   เราจึงสามารถเพิ่มความ
เขม้ของสนามแม่เหล็กไดโ้ดย  ขดเส้นลวดใหเ้ป็นวง  ดงัรูปขา้งล่าง 

 

สนามแม่เหลก็เกดิรอบวงของเส้นลวด 

        ถา้เราเพิ่มขดลวดมากข้ึน สนามแม่เหล็กจะเพิ่มความเขม้ข้ึน  ยิง่มีวงขดมากสนามแม่เหล็กยิง่มาก 
ยกตวัอยา่งเช่น  ถา้คุณพนัเส้นลวดรอบตะปู  10  รอบ  และต่อขดลวดเขา้กบัแบตเตอร่ี และน าไปทดสอบ
กบัคลิบหนีบกระดาษ  จะพบวา่สนามแม่เหล็กท่ีไดมี้ความแรงมากกวา่ขดลวด  1  รอบ 

 

แม่เหลก็ไฟฟ้าแบบง่าย ๆ 

              แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น  ดงันั้น ถา้เกิดไม่มีกระแสไฟฟ้า    
อ านาจของสนามแม่เหล็กจะหมดไป   สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก (Electric and Magnetic Field : 
EMFs) หมายถึง เส้นสมมุติท่ีเขียนข้ึนเพื่อแสดงอาณาเขตและความเขม้ของเส้นแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวตัถุ
ท่ีมีความแตกต่างของศกัยไ์ฟฟ้าหรือแรงดนัไฟฟ้า (เรียกวา่ สนามไฟฟ้า) และท่ีเกิดข้ึนโดยรอบวตัถุท่ีมี
กระแสไฟฟ้าไหล (เรียกวา่ สนามแม่เหล็ก) ในกรณีกล่าวถึงทั้ง สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กพร้อมกนั
มกัจะเรียกรวมวา่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field: EMF) หรือ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสามารถเกิดข้ึนได ้2  ลกัษณะ  คือ 

1)  เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิไดแ้ก่ สนามแม่เหล็กโลก  คล่ืนรังสีจากแสงอาทิตย ์ คล่ืนฟ้าผา่   
คล่ืนรังสีแกมมา  เป็นตน้ 
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   2) เกดิขึน้จากการสร้างของมนุษย์   แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
                   2.1  แบบจงใจ  คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีจงใจสร้างใหเ้กิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะ 
ใชป้ระโยชน์โดยตรงจากคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนน้ี เช่น ใหส้ามารถส่งไปไดใ้นระยะไกล ๆ  
ดว้ยการส่งสัญญาณของระบบส่ือสาร สัญญาณเรดาร์  คล่ืนโทรศพัท ์ คล่ืนโทรทศัน์และ คล่ืนวทิย ุ 
และการใชค้ล่ืนไมโครเวฟ ในการใหค้วามร้อน เป็นตน้  
                   2.2 แบบไม่จงใจ  คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีเกิดจากการใชง้านอุปกรณ์  โดยไม่ไดมี้ 
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะใชป้ระโยชน์โดยตรงจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนเช่น ระบบส่งจ่าย 
ก าลงัไฟฟ้า (สายส่งไฟฟ้า) รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้ 
 
ท่ีมา : กองวจิยัและพฒันา.(มปป.). สนามไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า. สืบคน้ไดจ้าก http://www.mea.or.th/  
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กจิกรรมที่ กจิกรรมที่ 33  

  เร่ือง   เร่ือง   สนามแม่เหลก็ทีเ่กดิขึน้รอบเส้นลวด 
 
 

 จุดประสงค์  ทดลองและอธิบายการท าแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใชส้นามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบสายไฟ   
                       ซ่ึงมีกระแสไฟฟ้าผา่น 
ค าช้ีแจง   

1. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 5 และท ากิจกรรมท่ี 3  เร่ือง   เร่ือง   สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบเส้นลวด 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์การทดลอง 
3. ร่วมกนัอภิปรายถึงการท าแม่เหล็กไฟฟ้า และการทดลอง 
4. ลงมือท าการทดลองตามขั้นตอนในใบงาน 
5. บนัทึกผลการทดลองลงในแบบบนัทึก 
6. เตรียมจดัส่งตวัแทนรายงานผลการทดลอง 

อุปกรณ์การทดลอง 

 1.   ตะปูเหล็ก   1  ตวั 
 2.  ตะปูเขม็   1  ตวั 
 3.  ถ่านไฟฉายพร้อมกระบะ 1  ชุด 
 4.  สายไฟพร้อมปากหนีบจระเข ้ 1  เส้น 

ขั้นตอนการทดลอง 

1. วางตะปูเหล็กใกลต้ะปูเขม็  สังเกตผล 
 
 
 
 
 

2. พนัสายไฟรอบตะปูเหล็กจนเตม็แลว้ต่อปลายทั้งสองของสายไฟเขา้กบัถ่านไฟฉาย วางตะปู
เหล็กใกลต้ะปูเขม็สังเกตผล 
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3. ถอนขั้วไฟฟ้าออก  สังเกตผล 

 
 
 
 
 
 
 

4. สลบัขั้วไฟฟ้าแลว้ท าซ ้ าเช่นเดิม สังเกตผล 
 
ค าถามหลงัการทดลอง 

1. ขณะวงจรปิด  ตะปูเหล็กมีอ านาจแม่เหล็กหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
ตอบ........................................................................................................................................... 
2. เม่ือถอดขั้วไฟฟ้าออก  ตะปูเหล็กยงัมีอ านาจแม่เหล็กหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
ตอบ........................................................................................................................................... 
3. เม่ือสลบัขั้วถ่านไฟฉาย  ตะปูเหล็กมีอ านาจแม่เหล็กหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
ตอบ........................................................................................................................................... 
4. แม่เหล็กไฟฟ้ามีสมบติัอยา่งไร 
ตอบ........................................................................................................................................... 
5. นกัเรียนสรุปผลการทดลองไดอ้ยา่งไร 
ตอบ........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกกจิกรรมที ่3 
เร่ือง สนามแม่เหลก็ที่เกดิขึน้รอบเส้นลวด 

 
 จุดประสงค์  ทดลองและอธิบายการท าแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใชส้นามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึน 
                    รอบสายไฟ  ซ่ึงมีกระแสไฟฟ้าผา่น 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการทดลองลงในแบบบนัทึก 

ผู้ร่วมงาน 

 1………………………………………2…………………………………… 
 3………………………………………4…………………………………… 

อุปกรณ์ 

 1………………………………………2…………………………………… 
 3………………………………………4…………………………………… 
จุดประสงค์………………………………………………………………………….. 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

การทดลอง ผลการสังเกต 
1. ขณะวงจรปิด ตะปูเหล็กมีอ านาจแม่เหล็ก

หรือไม่ทราบไดอ้ยา่งไร 
2. เม่ือถอนขั้วไฟฟ้าออก ตะปูเหล็กยงัมีอ านาจ

แม่เหล็กหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 
3. เม่ือสลบัขั้วถ่านไฟฉาย ตะปูเหล็กมีอ านาจ

แม่เหล็กหรือไม่  ทราบไดอ้ยา่งไร 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………….. 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

ค าถามหลงัการทดลอง 

1. ………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………. 
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ค าช้ีแจง   
     1.  แบบทดสอบน้ีมี 10  ขอ้  ใชเ้วลา 10 นาที  คะแนนเตม็  10  คะแนน 
     2.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
1. วงจรไฟฟ้าปิด  เป็นอยา่งไร 

  ก.   กระแสไฟฟ้าไม่เคล่ือนท่ี                                      
 ข.   กระแสไฟฟ้าเคล่ือนท่ีไดไ้ม่ครบวงจร 
 ค.  กระแสไฟฟ้าเคล่ือนท่ีไดค้รบวงจร                  
 ง.  กระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

2.   วงจรใด  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท างานได ้
          ก.   วงจรเปิด                             
 ข.   วงจรปิด 

  ค.   วงจรตรง                   
 ง.    วงจรสลบั                    

3.  ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ท่ีต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
         ก.    หลอดไฟ  สายไฟ  เซลลไ์ฟฟ้า                              
 ข.   หลอดไฟ  มอเตอร์  ออดไฟฟ้า 

   ค.   สายไฟ  สวติซ์  เซลลไ์ฟฟ้า                                    
 ง.   เซลลไ์ฟฟ้า  แบตเตอร่ี  มอเตอร์ 

4.  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม มีขอ้เสีย 
        ก.   ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการต่อมาก                                  
 ข.   ไม่ค่อยปลอดภยั 
       ค.   ไฟในวงจรเดินไม่ค่อยสะดวก                           
 ง.   ถา้สายไฟขาดจะท าใหว้งจรเปิดทั้งวงจร 
5.  วตัถุท่ียอมใหไ้ฟฟ้าผา่นเรียกวา่อะไร 

 ก.   ฉนวนไฟฟ้า         
 ข.  ตวัน าไฟฟ้า 
 ค.  ตวัช่วยไฟฟ้า                                                                
 ง.   ตวัละลายไฟฟ้า 

แบบทดสอบหลงัเรยีน  
ชดุฝึกท่ี  4   เรือ่ง  ไฟฟ้าน่าร ู ้
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6.   สารในขอ้ใดเป็นตวัน าไฟฟ้า 
 ก.  ไม ้                                 ข.  ยาง 
 ค.  ทองแดง                         ง.  พลาสติก 

7.   ในการทดลองอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า ท าไมจึงตอ้งใชล้วดทองแดงท่ีมีฉนวนหุม้ 
       ก.  เพื่อใหจ้บัลวดไดถ้นดัมือ                              ข.  เพื่อใหก้ระแสไฟฟ้าเดินไดส้ะดวก 
       ค.  ป้องกนัไฟฟ้าดูด                                             ง.  ไม่ใหล้วดบาดมือ 
8. 
 
 
 
 
 
 
   จากแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้า  ถา้สายไฟ                ช ารุด  หลอดไฟจะเป็นอยา่งไร 
 ก.  สวา่งทั้งสองหลอด     
 ข.  หลอดท่ี 1  ดบั  หลอดท่ี 2  สวา่ง 
 ค.  หลอดท่ี 2  ดบั  หลอดท่ี 1  สวา่ง   
 ง.  ดบัทั้งสองหลอด    
9.  ขอ้ใดเป็นการท าเหล็กธรรมดาใหเ้ป็นแม่เหล็ก 

 ก.  น าตะปูมาถูกบัเหล็ก                                         
 ข.  น าเหล็กไปต่อกบัวงจรไฟฟ้า 
 ค.  ปล่อยกระแสไฟฟ้าผา่นขดลวด                      
 ง.   น าผงเหล็กไปโรยท่ีขดลวดทองแดง 

10.  อ านาจแม่เหล็กท่ีเกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า จะมีอ านาจมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
 ก.  สถานท่ีตั้งแม่เหล็กไฟฟ้า                           
 ข.  จ  านวนขดลวดทองแดงท่ีพนัรอบแกนเหล็ก 
 ค.  จ  านวนก าลงัไฟฟ้า                                       
 ง.   ค่าแรงดนัไฟฟ้า 
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