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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  1  
ช่ือวชิา  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สอนสัปดาห์ท่ี  

1-2 
ช่ือหน่วย   พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 
 

คาบรวม 8 

ช่ือเร่ือง  องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ จ านวนคาบ 8 
หัวข้อเร่ือง 

ด้านความรู้        
1. อธิบายพื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 
2. บอกความสัมพนัธ์ตามกฎของโอห์ม 

ด้านทกัษะ 
1. ค านวณวงจรไฟฟ้า 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            1.   ความรับผดิชอบ   
            2.   ความสนใจใฝ่รู้ 
สาระส าคัญ 
                   พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า เร่ิมแรกท่ีควรท าความเขา้ใจคือการค านวณตามกฎของโอห์ม 
ก าลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้า รวมถึงแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เพราะตอ้งใชใ้นการทดลองดว้ย 
 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  

1. ค านวณวงจรไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 



ค าศัพท์ส าคัญ 
1. จอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm) การคน้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและ

ความตา้นทานไฟฟ้าและตั้งกฎของโอห์ม (Ohm's Law) 
2. ศักย์ไฟฟ้า( Potential difference)ศกัยไ์ฟฟ้า หรือ เรียกวา่ศกัดาไฟฟ้า คือระดบัของพลงังานศกัยไ์ฟฟ้า 

ณ จุดใด ๆ ในสนาม- ไฟฟ้า 
 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

1. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบั พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า (ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะใชง้าน พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า (ด้านทักษะ) 
3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง 

ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. อธิบายพื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า ได ้(ด้านความรู้)   
2. บอกความสัมพนัธ์ตามกฎของโอห์ม ได ้ (ด้านทักษะ) 
3. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง

ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง  
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 

4. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมา
ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั (ด้านคุณธรรม จริยธรรมพอเพียง) /บูรณาการเศรษฐกิจ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. อธิบายพื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้าได ้(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้  1) 
                 พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายท่ีสุดคือ การวิเคราะห์หรือหาค าตอบดว้ยกฎของโอห์ม
เน่ืองจากมีหลกัเกณฑต์ายตวั ไม่ซบัซอ้น ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจส่วนท่ีเป็นทฤษฎีตวัแปรต่าง ๆ ท่ี
กล่าวไวใ้นกฎของโอห์ม เพราะจะท าใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าท่ีมีความซบัซอ้น
ไดเ้ป้นอยา่งดี ทั้งการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (DC  Circuit Analysis) และการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั (AC Circuit Analysis) 
2. บอกความสัมพนัธ์ตามกฎของโอห์มได ้ (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้  2) 
กฎของโอห์ม 
 จอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm) เกิดเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1787 ท่ีเมือง เออร์แลงเกน
ประเทศเยอรมนี เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 27  กรกฎาคม ค.ศ. 1854  ท่ีเมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนีผลงานของจอร์จ ไซ
มอน โอห์มคือการคน้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและความตา้นทานไฟฟ้าและตั้งกฎของโอห์ม 
(Ohm's Law) บิดาของเขาช่ือว่าโจฮนั โอห์ม (John Ohm) มีอาชีพเป็นช่างท ากุญแจและปืน แมว้่าฐานะทาง
ครอบครัวของโอห์มจะค่อนขา้งยากจน แต่โอห์มก็ขวนขวายหาความรู้อยูเ่สมอ โอห์มเขา้เรียนขั้นตน้ในโรงเรียน
รีลสคูลในแบมเบิร์ก หลังจากจบการศึกษาขั้นต้นแล้วโอห์มได้เข้าศึกษาเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัแห่งเมืองเออร์แลงเกน (University of Erlangen) แต่เรียนอยูไ่ดเ้พียงปีกวา่ ๆ เท่านั้น
เขาก็ลาออก เพราะขาดทุนทรัพย  ์ จากนั้นโอห์มได้สมคัรงานเป็นครูสอนหนงัสือท่ี Gattstodt ในเมืองเบิร์น 
(Bern)ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ต่อมาโอห์มไดเ้ขา้ศึกษาต่ออีกคร้ังหน่ึง และไดรั้บปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์ แต่
เขาก็ยงัคงท างานอยู่ท่ีโรงเรียนแห่งนั้นจนกระทัง่ปี ค.ศ. 1817 โอห์มได้รับเชิญจากพระเจา้เฟรดเดอริคแห่งป
รัสเซีย (King Frederick of Prussia) ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยส์อนวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าวิทยาลยัจีสุท 
(Jesuit College) แห่งมหาวทิยาลยัโคโลญ (Cologne University) ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ในปี ค.ศ. 1822 โจเซฟ ฟอร์เรอร์ (Joseph Fourier) นกัวทิยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศส ไดเ้ผยแพร่ผลงานออกมา
เล่มหน่ึง ช่ือวา่ การไหลของความร้อน (Analytic Theory of Heat) ภายในหนงัสือเล่มน้ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการ
เคล่ือนท่ีของความร้อนไวว้า่ "อตัราการเคล่ือนท่ีของความร้อนจากจุด A ไปยงัจุด B ข้ึนอยูก่บัความแตกต่าง
ระหวา่งอุณหภูมิของจุดทั้งสอง และข้ึนอยูก่บัตวัน าดว้ยวา่สามารถถ่ายทอดความร้อนไดดี้ขนาดไหน" เม่ือโอห์ม
ไดอ่้านผลงานช้ินน้ีเขาไดเ้กิดความสนใจ ท่ีจะท าการทดลองเช่นเดียวกนัน้ีกบัไฟฟ้าข้ึนบา้ง หลงัจากท าการ
ทดลองโดยอาศยัหลกัการเดียวกบัฟอร์เรอร์ เขาพบวา่การเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้าระหวา่งจุด 2 จุด จะตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัวตัถุท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัน าไฟฟ้าเช่นกนั คือ ควรเลือกโลหะท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดี เช่น เงิน ทองแดง หรือ
อะลูมิเนียม เป็นตน้ นอกจากน้ีเม่ือโลหะท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้ามีความร้อนมากข้ึนจะท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลได้
นอ้ยลงดว้ย หลงัจากการทดลองไฟฟ้าในขั้นตน้ส าเร็จลงแลว้ โอห์มไดเ้ดินทางไปยงัเมืองโคโลญ เพื่อเขา้เป็น
อาจารยส์อนท่ียมิเนเซียม (Gymnasium) ในระหวา่งน้ีในปี ค.ศ. 1826 โอห์มไดจ้ดัพิมพห์นงัสือออกมาเล่มหน่ึงช่ือ
วา่ Bestimmung des Gesetzes nach Welohem die Metalle die Kontaktee 

 
 
 
 
 
 
 
ในปีต่อมาโอห์มไดท้  าการทดลองเก่ียวกบัการน าไฟฟ้าต่ออีก และเขาก็พบคุณสมบติัเก่ียวกบัการไหล

ของไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 2 ประการ คือ ความยาวของสายไฟ (ถา้ยิ่งมีความยาวมากจะมีความตา้นทานไฟฟ้ามาก) 
และพื้นท่ีหนา้ตดัของสายไฟ(ถา้ยิง่มีพื้นท่ีหนา้ตดัมากจะมีความตา้นทานไฟฟ้ามาก) กระแสไฟฟ้าไหลไดน้อ้ยลง 
การพบคุณสมบติัขอ้น้ีเขาไดเ้ขียนลงในหนงัสือช่ือวา่ Die Galvanisehe Katte Mathemetisoh Bearbeitet ภายใน
หนงัสือเล่มน้ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัการทดลอง ซ่ึงเขาตั้งเป็นกฎช่ือวา่ กฎของโอห์ม (Ohm's Law) โดยมีหลกั
ส าคญัวา่ การเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้าท่ีผา่นตวัน าไฟฟ้า เป็นปฏิภาคโดยตรงกบัความต่างศกัย ์และเป็นปฏิภาค
ผกผนักบัความตา้นทาน กล่าวคือ การเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า ระหวา่งจุด 2 จุด ยอ่มข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัส าคญั 
4 ประการของตวัน าไฟฟ้า คือ 
        1. วสัดุท่ีใชเ้ป็นตวัน าไฟฟ้าไดดี้ 
        2. วสัดุท่ีใชต้อ้งทนความร้อนไดสู้ง 
        3. ความยาวของสายไฟตอ้งไม่มากจนเกินไป 
        4. พื้นท่ีหนา้ตดัของสายไฟตอ้งไม่ใหญ่จนเกินไป 
 
 



โดยสามารถค านวณความต่างศกัยร์ะหวา่งจุดทั้ง 2 จากสมการดงัต่อไปน้ี  

 
R
E=I  

เม่ือ 
             I  หมายถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในสายไฟตวัน า 
             E หมายถึง แรงดนัทางไฟฟ้า 
             R หมายถึง ความตา้นทานของสายไฟตวัน า 

จากผลงานช้ินดงักล่าว แทนท่ีโอห์มจะไดรั้บการยกยอ่งแต่โอห์มกลบัไดรั้บการต่อตา้นอยา่งมากจากชาว
เยอรมนัเน่ืองจากความไม่รู้ และไม่เขา้ใจนัน่เอง ท าให้ในระหวา่งน้ีโอห์มไดรั้บความล าบาก แต่ชาวต่างประเทศ
กลบัเห็นวา่ผลงานช้ินน้ีของโอห์มเป็นงานท่ีมีคุณประโยชน์มากและในปี ค.ศ. 1841 โอห์มไดรั้บมอบเหรียญคอพ
เลย ์(Copley Medal) จากราชสมาคมแห่งกรุงลอนดอน (Royal Society of London) และในปีต่อมาโอห์มไดรั้บ
เชิญให้ร่วมสมาคมน้ีดว้ย เม่ือรัฐบาลเยอรมนี เห็นดงันั้นจึงเร่ิมหนัมาให้ความสนในผลงานของโอห์ม และในปี 
ค.ศ. 1849  เม่ือโอห์มเดินทางกลบัจากประเทศองักฤษ โอห์มไดรั้บเชิญให้เป็นศาสตราจารย์ ประจ ามหาวิทยาลยั
มิวนิค (Munich University) ไม่เฉพาะเร่ืองไฟฟ้าเท่านั้นท่ีโอห์มท าการคน้ควา้ โอห์มยงัคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองแสง
ดว้ย แต่ไม่เป็นท่ีสนใจมากเท่ากบัเร่ืองไฟฟ้า โอห์มเสียชีวิตในวนัท่ี 27 กรกฎาคม ค.ศ.1854 ท่ีมิวนิค ประเทศ
เยอรมนี ถึงแมว้า่โอห์มจะเสียชีวิตไปแลว้แต่ช่ือของโอห์มยงัถูกน ามาใชเ้ป็นหน่วยวดัความตา้นทานไฟฟ้า ในปี 
ค.ศ. 1881 สมาคมไฟฟ้านานาชาติ (International Congress of Electrical Engineers) ไดต้กลงร่วมกนัท่ีกรุงปารีส
วา่ควรใชช่ื้อของโอห์ม เป็นหน่วยวดัความตา้นทานไฟฟ้า โดยความตา้นทาน 1 โอห์ม หมายถึง กระแสไฟฟ้า 1 
แอมแปร์ ไหลผา่นบนตวัน าไฟฟ้าภายใตค้วามต่างศกัยไ์ฟฟ้า 1 โวลต ์

 

ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-3) 
1.  แบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี 1 
2. ใบงาน  หน่วยท่ี 1 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่ 4-5) 
 

1. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม
ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้ 
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใช้ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน าวสัดุในท้องถ่ินมา
ประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
จดัใหน้กัเรียนศึกษาค าศพัทใ์นบทเรียน 

1. ผูส้อนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะน า
รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  
พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 

2. ผูส้อนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 1  และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนแสดงความรู้เก่ียวกบั วสัดุ
พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ (75 นาที) 
1. ผู้ ส อ น แ น ะ น า วิ ธี ก า ร ใ ช้ บ ท เ รี ย น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หน่วยท่ี  1  พื้นฐานการ
ค านวณวงจรไฟฟ้า และให้ผู ้เ รียนศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า  
หน่วยท่ี 1 หนา้ท่ี  1 - 14 

2. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันอธิบายเก่ียวกับ 

พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า ตามท่ีได้ศึกษาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. อาจารยผ์ูส้อนคอยใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียน 
 

 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
 นกัเรียนศึกษาค าศพัทใ์นบทเรียน 

1. ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า
รายวิชา  วิ ธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเ ร่ือง  
พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 

2. ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 1  และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3. ผูเ้รียนแสดงความรู้ความรู้เก่ียวกบั พื้นฐานการ
ค านวณวงจรไฟฟ้า 
2.  ข้ันให้ความรู้ (75 นาที ) 
      1. ผูส้อนแนะน าวธีิการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  หน่วยท่ี  1  พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า  และ
ให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  พื้นฐานการ
ค านวณวงจรไฟฟ้า หน่วยท่ี 1 หนา้ท่ี    1 - 14 
       2.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายเก่ียวกบั พื้นฐาน
การค านวณวงจรไฟฟ้าตามท่ีได้ศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.อาจารยผ์ูส้อนคอยใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาที ) 

1. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการ
เรียนรู้  หน่วยท่ี 1   หน้าท่ี  11  เร่ือง  พื้นฐานการ
ค านวณวงจรไฟฟ้า 

2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 30 นาท ี) 
1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

ใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2. ผู้สอนให้ผู ้เ รียนท าแบบทดสอบหน่วยการ

เรียนรู้ หน่วยท่ี 1 หนา้ 11 -13 
3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าใบงาน  หน่วยท่ี  1  หน้า   

14 - 23 
 
 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1-2) 

(รวม 480 นาท ีหรือ 8 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาที ) 
1. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้  หน่วยท่ี 

1  หนา้ท่ี  11    เร่ือง  พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 
 
2. ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 30 นาท ี) 

1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน
เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 

2. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยท่ี 
1 หนา้ 11-13 

3. ผูเ้รียนท าใบงานเรียนรู้ ท่ี  1  หนา้  14 - 23 
4. ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหอ้งเรียน ดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1-2) 
 
 
 



งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 1  
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 1  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 1 
 

         ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามกิจกรรมหน่วยท่ี  1 
2. ปฏิบติัตามใบงาน 
3.   ร่วมกนัสรุป “พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า”   

  
หลงัเรียน 

1. ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 
2. ท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
              กิจกรรมท่ี 1   เร่ือง พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 
 

สมรรถนะที่พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั  พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 
1. วเิคราะห์และตีความหมาย 
2. ตั้งค  าถาม 
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 
4. การประยกุตค์วามรู้สู่งานอาชีพ 

 
 

สมรรถนะการสร้างค่านิยม 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

 



สมรรถนะการปฏิบัตงิานอาชีพ 

1.ค านวณวงจรไฟฟ้า 
 

สมรรถนะการขยายผล 
- 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิา พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า   (ใชป้ระกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-2) 

2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1    เร่ือง  พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า   (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนขั้นให้
ความรู้ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-2) 

3. แบบประเมินผูเ้รียนในชั้นเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นประยกุตใ์ช ้ขอ้ 1-2 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง   พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า   
 
    
ส่ือของจริง 

1. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง    (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคนิคพทัยา 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 

    นอกสถานศึกษา 

                           - 
 

 
 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตนทาง
สังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาการบริหารการจดัซ้ือ  ดา้นการซ้ือ การแสวงหาผลิตภณัฑ์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 ก่อนเรียน 
                    - 
 
            ขณะเรียน 

1. ตรวจผลงานตาม แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
2. สังเกตการท างาน 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดัทดสอบความเขา้ใจ 
2. ตรวจกิจกรรม หน่วยท่ี  1   
3. ตรวจใบงาน 

ค าถาม 
1. นกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนั ท่ีคิดคน้กฎของโอห์มคือใคร 
2. การค านวณตามกฎของโอห์มเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบสามอยา่ง คืออะไรบา้ง 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
             แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้  หน่วยท่ี 1    เร่ือง     พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า    
สมรรถนะที่พงึประสงค์ 

ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า   
1. วเิคราะห์และตีความหมาย 
2. ตั้งค  าถาม 
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 
4. การประยกุตค์วามรู้สู่งานอาชีพ 

 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายพื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า ได ้   

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :  อธิบายพื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า จะได ้ 1  คะแนน    

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  บอกความสัมพนัธ์ตามกฎของโอห์ม  ได ้

1. วธีิการประเมิน                   :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน        :   บอกความสัมพนัธ์ตามกฎของโอห์ม  จะได ้ 1  คะแนน    

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี  3   การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้ง
กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ 
อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง   

1. วธีิการประเมิน                   :  ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน         :   การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้ง

กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มี
การจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง  จะได ้ 4  คะแนน    

   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ี
น่าสนใจน าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช ้  อยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

1. วธีิการประเมิน                :      ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                       :      แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน        :      ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช ้เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ประกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจน า วสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่ง
คุม้ค่าและประหยดั จะได ้ 2  คะแนน 

 
 



แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้  หน่วยที ่1 หน้าที ่11 
เร่ือง  พืน้ฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 

ค าส่ัง   ตอนที ่1  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
   1.ขอ้ใดคือความสัมพนัธ์ตามกฎของโอห์ม 

 ก.     ข.  

 ค.     ง.  
2. กระแสไฟฟ้า เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ ตามขอ้ใด 
 ก. R     ข.V 
 ค. I     ง.E 
3. หน่วยวดัของก าลงัไฟฟ้า คือขอ้ใด 
 ก.โอห์ม     ข. แอมแปร์ 
 ค. โวลต ์    ง. วตัต ์
4. หน่วยวดัของพลงังานไฟฟ้า คือขอ้ใด 
 ก.kWh หรือ Unit   ข. Watt 
 ค. Var     ง. Volt / Ohm 
5.หน่วยวดัของความตา้นทานคือขอ้ใด 
 ก.จูล     ข. โวลต ์ 
 ค.โอห์ม     ง. แอมแปร์ 
จากรูปท่ีก าหนดให ้จงตอบค าถามขอ้ท่ี 6-7 
6. ตามกฎของโอห์ม  กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นวงจร มีค่าเท่าใด 

ก. 6 A     ข. 10 A 
 ค. 0.6 A     ง. 1.67 A 
7. จากวงจร ถา้หากเปล่ียนความตา้นทานใหมี้ค่าสูงข้ึนกวา่เดิม  กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นในวงจรจะเป้นเช่นใด 

ก.เพิ่มข้ึน    ข. ลดลง  
 ค.คงท่ี     ง. เพิ่มข้ึน แลว้ก็ลดลง 
จากรูปท่ีก าหนดให ้ จงตอบค าถามขอ้ท่ี 8- 9 
8. จากวงจร แหล่งจ่ายแรงดนัมีค่าเท่าใด 

ก. 0.1 V     ข. 1 V 
 ค. 5 V     ง. 500 V 
 
 



9. จากวงจร ถา้ลดแรงดนัของแหล่งจ่ายใหต้ ่าลงกระแสไฟฟ้าจะเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
ก.เพิ่มข้ึน    ข. ลดลง  

 ค.คงท่ี     ง. เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
10. ถา้หากเปิดหลอดไฟฟ้าขนาด 1,000 วตัต ์เป็นเวลานาน 2 ชัว่โมง จะส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าเท่าเ 
 ก. 2 วตัต ์–ชัว่โมง 
 ข. 200 วตัต-์ชัว่โมง 
 ค. 200 วตัต-์ชัว่โมง หรือ 0.2 ยนิูต 
 ง. 2 กิโลวตัต ์หรือ 2 ยนิูต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 
      1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
      3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                         ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
คะแนน    =  มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่ขาด

การประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         
              1  คะแนน     =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 

 



เฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้  หน่วยที ่1 หน้าที ่11 
เร่ือง  พืน้ฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 

ค าส่ัง   ตอนที ่1  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมนิกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                     อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                     การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน



 

บันทึกหลงัการสอน 
หน่วยที ่1  พื้นฐานการค านวณวงจรไฟฟ้า 

 
 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

1.  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2.  สามารถน าไปใชป้ฏิบติัการสอนไดค้รบตามกระบวนการเรียนการสอน 
3.  ส่ือการสอนเหมาะสมดี 

 
 
 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้  เขา้ใจในบทเรียน  อภิปรายตอบค าถามในกลุ่ม และร่วมกนั
ปฏิบติัใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.  นกัศึกษากระตือรือร้นและรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเพื่อใหง้านส าเร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2.  แผนการสอนและวธีิการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนท าใหผู้ส้อนสอนไดอ้ยา่งมัน่ใจ  
3.  สอนไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


