
 
 

 แผนการสอน  
หน่วยที่     2 

ชื่อวิชา     วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สอนคร้ังที่ 2 
ชื่อหน่วย   การต่อเซลล์ไฟฟ้า ชั่วโมง       4 

สาระส าคัญ       
            การต่อเซลล์ไฟฟ้า  หมายถึง การน าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อเข้าด้วยกัน  โดยปกติเซลล์ไฟฟ้า เช่น 

ถ่านไฟฉายจะมีค่าแรงดัน 1.5 โวลท์ การน าเอาเซลล์ไฟฟ้ามาต่อรวมกันเข้า จะท าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีวิธีการน าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อ 3 วิธ ี
1.การต่อแบบอนุกรม           2.การต่อแบบขนาน 
3.การต่อแบบผสม 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   จุดประสงค์ทั่วไป 

1.เพ่ือศึกษาการต่อเซลล์ไฟฟ้าอนุกรม 
2.เพ่ือศึกษาการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน 
3.เพ่ือศึกษาการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม 
4.เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้า 
5.เพ่ือปฎิบัติการต่อเซลล์ไฟฟ้า 

 
   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.เข้าใจการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
2.เข้าใจการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน 
3.เข้าใจการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม 
4.ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  

 



 

 เนื้อหาสาระ หน่วยที่ 2 

ชื่อหน่วยการสอน 
เซลล์ไฟฟา้ 

 

 เซลล์ไฟฟ้า 

           เซลล์ไฟฟ้า ( Electric Cell )เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์ไฟฟ้า (Electric 
Cell ) จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เช่นถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ มีสัญลักษณ์ดังรูปที่ 1 

 

a. Cell                                                             b. Battery 

รูปที่ 1 สัญลักษณ์เซลล์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 

การต่อเซลล์ไฟฟ้า      

             เซลล์ไฟฟ้า( Electric Cell ) หนึ่งเซลล์จะให้แรงดันไฟฟ้า  ( Voltage ) และกระแสไฟฟ้า ( 
Current ) ค่าหนึ่งคงที่ ถ้าโหลดต้องการใช้แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า  มากกว่าเซลล์หนึ่งเซลล์จะจ่าย
ให้ได้ จึงต้องน าเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาต่อเข้าด้วยกัน 

                - ถ้าโหลดต้องการแรงดันไฟฟ้ามากกว่า เซลล์หนึ่งเซลล์จะจ่ายให้ได้จะต้องน าเซลล์ไฟฟ้านั้น
มาต่อกันแบบอนุกรม ( Series  Cell) 

                - ถ้าโหลดต้องการกระแสมากข้ึน จะต้องน าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อแบบขนาน ( Parallel Cell ) 

                - ถ้าโหลดต้องการทั้งแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามากกว่าเซลล์หนึ่งเซลล์จะจ่ายให้ได้จะต้อง
น าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกันแบบผสม ( Series  Cell  -  Parallel  Cell ) 

  

  

 

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  ( Series  Cell  ) 



             การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  เรียกการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ  “ซีรี่ส์”  (Series       )  คือการ
น าเอาเซลล์ไฟฟ้ามาต่อเรียงกัน โดยน าขั้วของเซลล์ไฟฟ้าที่มีข้ัวต่างกันมาต่อเข้าด้วยกันแล้วน าเอาข้ัวที่
เหลือไปใช้งาน ในการที่จะน าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกันแบบอนุกรม ( Series  Cell) ควรเป็นเซลล์ไฟฟ้า ที่มี
ขนาดกระแสไฟฟ้าเท่ากัน 

                  ผลการต่อเซลล์แบบอนุกรม จะท าให้แรงดันไฟฟ้ารวมเพิ่มข้ึนแต่กระแสไฟฟ้าจะไม่เพ่ิม 
กระแสรวมของวงจรมีค่าเท่ากับกระแสของเซลล์ที่ต่ าสุด ดังนั้นจึงไม่ควรน าถ่านไฟฉายเก่ามาใช้งานร่วมกับ
ถ่านไฟฉายใหม่  เพราะถ่านไฟเก่าจะเป็นเหตุให้กระแสในวงจรลดน้อยลงได้ 

  

                    

                    a .รูปการต่อเซลล์ไฟฟ้า                                                                  b.
สัญลักษณ์ 

รูปที่ 2 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

1    .แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้น 

จากสูตร  ET = E1+ E2+E3………..+En 

แทนค่า    ET= 1.5 +1.5+1.5 

   แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม ( ET )  = 4.5 V 

2.    กระแสไฟฟ้ารวม จะเท่าเซลล์ไฟฟ้าที่มีกระแสน้อยที่สุด 

    กระแสไฟฟ้ารวม = 0.5 Amp 

  

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน  ( Parallel  cell ) 

             การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานคือ การน าเอาขั้วของเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ที่เหมือนกันมาต่อเข้า
ด้วยกันแล้วน าเอาข้ัวของเซลล์ที่ต่อขนานไปใช้งาน  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน  ( Parallel  cell ) 
เซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้า  ( Voltage ) และความต้านทานภายในเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์
เท่ากัน  การต่อแบบขนานผลก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมเท่ากับแรงเคลื่อนเคลื่อนเซลล์ที่ต่ าสุดแต่



กระแสไฟฟ้ารวมจะเพ่ิมสูงขึ้น  คือเท่ากับกระแสทุกเซลล์รวมกัน 

 

รูปที่ 3 แสดงการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน 

1.   แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเท่าเดิมหรือเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ที่น้อยที่สุด 

 แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม     ET = 1.5 V 

2   .กระแสจะเพ่ิมสูงขึ้น 

จากสูตร            IT  = I1+I2+I3……….In 

 กระแสไฟฟ้ารวม  ( IT ) = 0.5 +0.5+0.5+0.5 

                                                  = 2 A 

  

 

 

 

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม 

             ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม เซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ที่จะน ามาต่อจะต้องมี แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และความต้านทานภายในเซลล์เท่ากันทุกตัว  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสมจะมีการต่ออยู่ 2 วิธี 
คือ แบบอนุกรม-ขนาน และแบบขนาน-อนุกรม 



                    

( a )การต่อเซลล์แบบอนุกรม                                                            ( b ) การต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบผสม 

รูปที่ 4 การต่อเซลล์อนุกรมและผสม 

  

                จากรูปที่ 4 (a) เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมจะท าให้แรงดันเพิ่มข้ึน   ส่วนกระแสไฟฟ้า
จะเท่าเดิม  ส่วนรูปที่ 4 ( b) เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม ในการต่อเซลล์ลักษณะนี้จะท าให้ทั้ง
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

 

 
 
 
 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
1. ตรวจความพร้อมของผู้เรียนโดยการเข้าแถวแล้วขานชื่อ 
2. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ทบทวนก่อนเรียน  โดยถามว่าแหล่งก าเนิดไฟฟ้า  ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรงมีลักษณะเป็น

อย่างไร 
4. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยถามนักเรียนว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรประกอบการฉายแผ่นใสรูป

เซลล์ไฟฟ้า 
5. ครูอธิบายเรื่องเซลล์ไฟฟ้าและการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  / ตอบค าถาม 
6. ซักถามเก่ียวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสมมีผลต่อแรงดันและ



 

กระแสอย่างไร/ตอบค าถาม 
7. ดูแลควบคุมการจัดแบ่งกลุ่ม 
8. สาธิตการปฏิบัติการทดลอง 
9. แจกใบงานและควบคุมการปฏิบัติการทดลอง 
10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปตอบข้อสงสัย 
11. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในหน่วยที่ 2 จากแบบทดสอบหน่วยที่ 2 
12. มอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาหน่วยที่ 3 
13. ครูดูแลการท าความสะอาดจัดเครื่องมือให้เรียบร้อยและปิดห้องปฏิบัติงานเมื่อไม่ใช้ 
14. ครูบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนหลังการสอนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ

กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไปหรือความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม  (ก่อนเรียน, ขณะเรียน,หลังเรียน) 
 
ก่อนเรียน 
      ให้ศึกษาและฟังการอธิบาย  มอบหมายงานกลุ่มมารายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับ การต่อเซลล์ไฟฟ้า 
 
ขณะเรียน 
      ให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างของเซลล์ไฟฟ้า  และต่อเซลล์ไฟฟ้า แบบ อนุกรม ขนาน ผสม  และค านวน
ค่าความต้านทานตามลักษณะของการต่อเซลล์ไฟฟ้า 
  
หลังเรียน 
     สรุปเนื้อหาจากท่ีนักเรียนได้มารายงานหน้าชั้นเรียนและประเมินผล   
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
จากแผนการสอน ได้ก าหนดสื่อการสอนที่ใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

หน่วยการสอน ประเภทสื่อการสอน 
( สิ่งพิมพ์, โสตทัศน์, หุ่นจ าลองหรือของจริง ) รหัสของสื่อ 

 
 
 
2 
 

 
 
 
หนังสืออ้างอิง 
             ชัยวัฒน ์  ลิ้มพรวจิิตรวิไล , สมเกียรติ   พ่ึงอาตม์ 
และ จิราภรณ์   จันแดง,สมศักดิ์  แสงศรี.วงจรไฟฟ้ากระแสตรง. 
: ศูนย์ส่งเสริม-อาชีวะ, 2546. 

 
สื่อ 
- ซีดีการบรรยายเรื่องเซลล์ไฟฟ้า 

- แบบฝึกหัด 

- ตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้า 
 

 



 
วิธีการ    เช่น   การสัมภาษณ์, การถามตอบ, การสอบถาม, การท าแบบทดสอบ,  การท าแบบ ฝึกหัด,  
การรายงานผล, การปฏิบัติงาน, การตรวจสอบผลงาน ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

การประเมินผล 
จากแผนการสอน วัดผลประเมินผล ก่อนการเรียน ขณะเรียน และหลังเรียน 

วิธีการ โจทย์ปัญหาหรือหลักเกณฑ์ 
 

ก่อนเรียน 
 
 
 

ขณะเรียน 
 
 

หลังเรียน 

 
1.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 
2.สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
1.ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอธิบายโดยการสาธิตหน้าชั้นเรียน 
2.ประเมินตามแบบพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 
 
1.ประเมินตามแบบพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 
2.ประเมินตามแบบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์ 
 
 



การบูรณาการเชื่อมโยง 
สาระการเรียนรู้ การบูรณาการ กิจกรรม 

การต่อเซลล์ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ จดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ค านวณแรงดันของเซลล์ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่......./........./......... สอนครั้งที่...........สัปดาห์ที่............เรือ่ง......................................... .......................... 
 

บันทึกหลังการสอน 
                 หลังจากได้ท าการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรพิจารณาสรุปประเมินผลการสอนครั้งนี้โดย
ท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่อง  ใช่  หรือ  ไม่ใช่  หรือบันทึกให้ค าแนะน าเพิ่มเติมก็ได้ พร้อมรายงาน
ตามล าดับขั้น  เพื่อได้รับทราบ 

รายการหัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
1.  ท าการสอนได้ครบตามวัตถุประสงค์ 
2.  น าเข้าสู่บทเรียนตรงตามที่ก าหนด 
3.  สามารถด าเนินการสอนตามแผนการสอน 
4.  ใช้สื่อการสอนครบตามแผนการสอน 
5.  ใช้ค าถามในระหว่างการสอนได้ครบ 
6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................... 

   
   
   
   
   
   
   

บันทึกเพิ่มเติม   ( ผลการใช้แผนการสอน, ผลการเรียนของนักเรียน, ผลการสอนของครู ) 
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................ ..................................................................................  

ความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกวิชา 
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................  



 
 ลงช่ือ.....................................        ลงช่ือ..................................             
                                   ผู้สอน                                      หัวหน้าแผนก  
 
 
 

 


