
           แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  10 
ช่ือวชิา  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สอนสัปดาห์ท่ี  

12 
ช่ือหน่วย   กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
 

คาบรวม 4 

ช่ือเร่ือง  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ จ านวนคาบ 4 
หัวข้อเร่ือง 

ด้านความรู้        
1. อธิบายการแกส้มการโดยใชดี้เทอร์มิแนนต ์
2. วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 

ด้านทกัษะ 
1. วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 

        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            1.   ความรับผดิชอบ   
            2.   ความสนใจใฝ่รู้ 
สาระส าคัญ 

กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ใชว้เิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีความซบัซอ้นหรือมีหลายแหล่งจ่าย ดว้ยวธีิการ
ก าหนดทิศทางกระแสไหลเขา้ –ออก ท่ีจุดใด ๆ ในวงจรใหค้รบทุกจุดหลงัจากนั้นจะไล่วงจรในแต่ละรูป จนครบ
ทุกลูปเพื่อแกส้มการหาค าตอบ 
 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  

1. วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
 

 
 
 
 
 



 
ค าศัพท์ส าคัญ 

1. ดีเทอร์มิแนนต์ (determinant) คือฟังกช์นัหน่ึงท่ีใหผ้ลลพัธ์เป็นสเกลาร์ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่าของ n ในมิติ n×n 
ของเมทริกซ์จตุัรัส A ส่วนความหมายทางเรขาคณิตเบ้ืองตน้ ดีเทอร์มิแนนตคื์อตวัประกอบมาตราส่วน 
(scale factor) ของปริมาตร เม่ือ A ถูกใชเ้ป็นการแปลงเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนตเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับทั้ง
พีชคณิตเชิงหลายเส้น (multilinear algebra) และแคลคูลสั ซ่ึงใชส้ าหรับกฎการแทนท่ี (substitution rule) 
ในตวัแปรบางกลุ่ม  

2. เมทริกซ์ หรือ เมตริกซ์ (matrix) คือตารางส่ีเหล่ียมท่ีแต่ละช่องบรรจุจ านวนหรือโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ท่ีสามารถน ามาบวกและคูณกบัตวัเลขไดเ้ราสามารถใชเ้มทริกซ์แทนระบบสมการเชิงเส้น 
การแปลงเชิงเส้น และใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีข้ึนกบัตวัแปรตน้สองตวั เราสามารถบวก คูณ และแยกเมทริกซ์
ออกเป็นผลคูณของเมทริกซ์ไดห้ลายรูปแบบ เมทริกซ์เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัยิง่ของพีชคณิต
เชิงเส้น โดยทฤษฎีเมทริกซ์เป็นสาขาหน่ึงของพีชคณิตเชิงเส้นท่ีเนน้การศึกษาเมทริกซ์ 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบั กฎของเคอร์ชอฟฟ์(ด้านความรู้)   
2. เพื่อใหมี้ทกัษะใชง้าน กฎของเคอร์ชอฟฟ์(ด้านทักษะ) 
3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง 

ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. อธิบายการแกส้มการโดยใชดี้เทอร์มิแนนต ์ได ้(ด้านความรู้)   
2. วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 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  
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. อธิบายการแกส้มการโดยใชดี้เทอร์มิแนนต ์ได(้จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้  1) 
การแก้สมการโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ 
  การแกส้มการท่ีมีตวัแปรไม่ทราบค่าตั้งแต่สองตวัข้ึนไปนั้นจะมีความยุง่ยาก  มีขั้นตอนมากแต่เม่ือน าไหลกั
การของดีเทอร์มิแนนตม์าใช้งานจะสามารถแกส้มการไดเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากดีเทอร์มิแนนต์มีกฎเกณฑ์การแก้
สมการท่ีแน่นอนชดัเจนเขา้ใจง่าย แต่ตอ้งท าตามขั้นตอน ในท่ีน้ีจะอธิบายการแกส้มการท่ีไม่ทราบค่าสองตวั
แปรและการแกส้มการท่ีไม่ทราบค่าสามตวัแปร ซ่ึงใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ ได ้ (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้  2) 
กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ 

           การใชก้ฎของโอห์มแกปั้ญหาในวงจรไฟฟ้าท่ีซบัซอ้นจะท าใหมี้ความยุง่ยากมากยิง่ข้ึน กฎของเคอร์ชอฟฟ์
เป็นกฎหน่ึงท่ีใชแ้กปั้ญหาวงจรไฟฟ้าท่ีซบัซอ้นไดดี้  
         กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ “เคอร์ชอฟฟ์ เคอร์เรนท ์ลอว”์ (Kirchhoff Current Law) จะกล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลเขา้และไหลออกจากจุดใดจุดหน่ึงในวงจรไฟฟ้าการแกส้มการของเคอร์
ชอฟฟ์จะใชห้ลกัการการลดทอนทางพีชคณิตหรือใชเ้มตริกซ์และดีเทอร์มีแนนท์ 
 1 .กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff Current Law) 

          กล่าวไวว้า่ ณ จุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้า ผลรวมทางพีชคณิตของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลเขา้และกระแสไฟฟ้าท่ีไหล
ออกมีค่าเท่ากบัศูนยห์รือกล่าวในอีกทางหน่ึงก็คือ 

          ณ จุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้าผลรวมของกระแสท่ีไหลเขา้จะมีค่าเท่ากบัผลรวมของกระแสท่ีไหลออก ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

ผลรวมของกระแสไฟฟ้าทีไ่หลเข้า =  ผลรวมของกระแสไฟฟ้าทีไ่หลออก 

 

รูปท่ี 1 กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ 
 

จากรูปท่ี 1 ใหจุ้ด A เป็นจุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้า พิจารณาไดว้า่กระแสไฟฟ้าท่ีไหลเขา้คือ I1,I3 และ I4 ส่วน
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลออกคือ I2 และ I5 ปกติแลว้จะก าหนดใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีไหลเขา้ทั้งหมดเป็นบวก (+) และ
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลออกทั้งหมดมีค่าเป็นลบ (-) ดงันั้นเม่ือเขียนเป็นสมการจะไดด้งัน้ีคือ 

                              

หรือ                         

หรือ                         

                             .................................................           (1) 

 2. ตัวอย่างการค านวณเกีย่วกบักฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ 

ตัวอย่างที ่1 จากวงจรรูปท่ี 2  จงค านวณหาค่า I1,I2,I3 โดยใชก้ฎของเคอร์ชอฟฟ์   

52431 IIIII 

0IIIII 54321 

0IIIIII 54321 

  0I



 
รูปท่ี 2 

จากกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ 

           

           หรือ 

 
          จากวงจรรูปท่ี 2 เม่ือก าหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะเห็นวา่กระแสไฟฟ้า I1 ไหลผา่นตวั
ตา้นทาน R1 และแหล่งก าเนิดแรงดนั E1 กระแสไฟฟ้า I2 ไหลผา่นตวัตา้นทาน R2 และแหล่งก าเนิดแรงดนั E2 
ส่วนกระแสไฟฟ้า I3 ไหลผา่นตวัตา้นทาน R3 

          สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

................................................  (1) 

……………………………...  (2) 

แต่                 

แทนค่า I3 ลงในสมการท่ี (1) และ (2) จะได ้

 

     

                                                       ……………………………  (3) 

                                  

       

                                                       ……………………………  (4) 

แทนค่า E และ R (ในวงจรรูปท่ี 2) ลงในสมการท่ี (3) และ (4) 

      
 

                    

………………………………………  (5) 

  0IIII 321

321 III 

33111 IRIRE 

33222 IRIRE 

321 III 

 213111 IIRIRE 

231311 IRIRIR 

  23131 IRIRR 

 213222 IIRIRE 

231322 IRIRIR 

  13232 IRIRR 

  231311 IRIRRE 

  21 I4I4116 

21 I4I516 



และ      

 
……………………………………… (6) 

 
 
 
 
 

ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-3) 
1.  แบบทดสอบหน่วยการเรียนท่ี 10 
2. ใบงาน  หน่วยท่ี 10 

• 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  132322 IRIRRE 

  12 I4I4210 

12 I4I610 



 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

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

1. ผูส้อนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะน า
รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ 

2. ผูส้อนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วย
เรียนท่ี 10  และขอให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแสดงความรู้เก่ียวกบั กฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ 
 

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 10  กฎของเคอร์
ชอฟฟ์ และให้ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ หน่วยท่ี 10 หนา้ท่ี  169-182 

2. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายเก่ียวกบั กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์   ตามท่ีได้ ศึกษาจากบทเ รียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. อาจารยผ์ูส้อนคอยใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
 นกัเรียนศึกษาค าศพัทใ์นบทเรียน 

1. ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์และ ฟังครูผูส้อนแนะน า
รายวชิา  วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเร่ืองกฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ 

2. ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงค์การ
เรียนของหน่วยเรียนท่ี 10 และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 

3. ผูเ้รียนแสดงความรู้ความรู้เก่ียวกับ กฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ 
2.  ข้ันให้ความรู้ (75 นาที ) 
      1. ผูส้อนแนะน าวธีิการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  หน่วยท่ี  10  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  และให้ผูเ้รียน
ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  กฎของเคอร์ชอฟฟ์
หน่วยท่ี 10  หนา้ท่ี  169-182 
       2.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายเก่ียวกบั กฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ ตามท่ีไดศึ้กษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

3.อาจารยผ์ูส้อนคอยใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 105 นาที ) 

1. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการ
เรียนรู้  หน่วยท่ี 10  หน้าท่ี  179  เร่ือง  กฎของเคอร์
ชอฟฟ์ 

2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 30 นาท ี) 
1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน

ใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2. ผู้สอนให้ผู ้เ รียนท าแบบทดสอบหน่วยการ

เรียนรู้ หน่วยท่ี 10  หนา้  179 - 181    
3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าใบงาน  หน่วยท่ี  9  หน้า  

182 - 185 
 
 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1-2) 

(รวม 240 นาท ีหรือ 4 คาบเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ท่ี 10  หนา้ท่ี  179 เร่ือง  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
2. ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 30 นาท ี) 

1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียน
เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 

2. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ หน่วย
ท่ี 10  หนา้ 179 - 181    

3. ผูเ้รียนท าใบงานเรียนรู้ ท่ี 10  หนา้  182 - 185 
4. ผู ้เ รียนศึกษาเพิ่ม เ ติมนอกห้องเ รียน ด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจดัท าข้ึน 
 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1-2) 
 
 
 



งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

         ก่อนเรียน  
             1.  จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนหน่วยท่ี 10 
             2.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยท่ี 10  และใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมใน  
                  หน่วยท่ี 10 
 

         ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามกิจกรรมหน่วยท่ี  10 
2. ปฏิบติัตามใบงาน 
3.   ร่วมกนัสรุป “กฎของเคอร์ชอฟฟ์”   

  
หลงัเรียน 

1. ท าแบบประเมินการเรียนรู้ 
2. ท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 10 
 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
              กิจกรรมท่ี 10   เร่ือง กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
 

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

 
 

สมรรถนะการสร้างค่านิยม 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

 



สมรรถนะการปฏิบัตงิานอาชีพ 

1.วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
 
 
 

 

สมรรถนะการขยายผล 
- 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิา กฎของเคอร์ชอฟฟ์ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-2) 

2. แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยท่ี 10   เร่ือง  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอน
ขั้นใหค้วามรู้ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-2) 

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

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง   กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
 
    
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 10 
2. สังเกตการท างาน 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบฝึกหดัทดสอบความเขา้ใจ 
2. ตรวจกิจกรรม หน่วยท่ี 10  
3. ตรวจใบงาน 

ค าถาม 
1. เคอร์ชอฟฟ์ คือใคร 
2. เคอร์ชอฟฟ์ไดท้  าการสรุปกฎไวก่ี้ขอ้ อะไรบา้ง 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
             แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้  หน่วยท่ี 10   เร่ือง     กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
สมรรถนะที่พงึประสงค์ 

ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
1. วเิคราะห์และตีความหมาย 
2. ตั้งค  าถาม 
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 
4. การประยกุตค์วามรู้สู่งานอาชีพ 

 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายการแกส้มการโดยใชดี้เทอร์มิแนนต ์ได ้   

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน          :   อธิบายการแกส้มการโดยใชดี้เทอร์มิแนนต ์จะได ้ 1  คะแนน    

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ ได ้

1. วธีิการประเมิน                   :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

          3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน        :   วเิคราะห์วงจรดว้ยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 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  

อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม
ความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์
ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง  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 ่10 
เร่ือง  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 

ค าส่ัง   ตอนที ่1  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.ขอ้ใดกล่าวถึงกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ไดถู้กตอ้ง 
 ก. กระแส I1 = กระแส I2 
 ข. แรงดนัตกคร่อมความตา้นทานเป็นศูนย ์
 ค. กระแสไหลเขา้เท่ากบักระแสไหลออก 
 ง. ผลรวมแรงดนัเท่ากบัศูนย ์
จากรูปท่ีก าหนดให ้จงตอบค าถามขอ้ท่ี 2 - 3 
2. จากรูปขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
 ก. I1 = I2 + I4 
 ข. I1 + I3 = I2 + I4 + I5 
 ค. I1 + I2 = I3 + I4 + I5 
 ง. I3 + I4 = I2 + I5 + I1 
3. ถา้กระแสไฟฟ้า I1 = I2 =I3=I4 = 1A   ถามวา่กระแส  I5 มีค่าเท่าใด 
 ก. 0 A 
 ข. 1 A 
 ค. 2 A 
 ง. 3 A 
4. ขอ้ใดกล่าวถึงกฎแรงดนัไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ไดถู้กตอ้ง 
 ก. ผลรวมทางพีชคณิตของกระแสไฟฟ้าในวงจรปิดใด ๆ มีค่าเท่ากบัศูนย ์
 ข. แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมจุดใด ๆ มีค่าเท่ากบัศูนย ์
 ค. กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นไดม้ากกวา่สองทิศทาง 
 ง. ผลรวมทางพีชคณิตของแรงดนัไฟฟ้าในวงจรปิดใด ๆ มีค่าเท่ากบัศูนย ์
จากรูปท่ีก าหนดให ้ จงตอบค าถามขอ้ท่ี 5 - 7 
5. จากกฎแรงดนัไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ ขอ้ใดเขียนไดถู้กตอ้ง 
 ก. E1 = E2 = VR1 + VR2 + VR3 
 ข. E2 = E1 = VR1 + VR2 + VR3 
 ค. E2 = VR1 + VR2 
 ง. E1 = E2 – VR1 – VR3 
6. ถา้ VR = 5 V และ VR = 4V ถามวา่ VR2 มีค่าเท่าใด 
 ก. 0 V    ข. 1 V 



 ค. 2 V    ง. 3 V 
7. ถา้ VR 1 = VR3 = 4 V ถามวา่ VR2 มีค่าเท่าใด 
 ก. 0 V    ข. 1 V 
 ค. 2 V    ง. 3 V 
จากรูปท่ีก าหนดให ้จงตอบค าถามขอ้ท่ี 8 -10 
8. จากรูป เม่ือพิจารณาดว้ยกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น R3 คือขอ้ใด 
 ก. I1 – I2     

ข. I2 – I1 
 ค. I1 + I2     

ง. I3 – I2 
9. สมการวงรอบ ABD ตามกฎแรงดนัไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ คือขอ้ใด 
 ก. E1 = E2    

ข. E1 = VR1 + VR2 
 ค. E2 = VR1 + VR3     

ง. E1 = VR1 + VR3 
10.  สมการวงรอบ ABCD ตามกฎแรงดนัไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ คือขอ้ใด 

ก. E2 = VR3 + VR2    
ข. E2 = VR2 + VR3 

 ค. E2 = VR2 + VR1     
ง. E1 = VR2 + VR3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ่10 
เร่ือง  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 

ค าส่ัง   ตอนที ่1  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ่10  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


