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คำนำ
การจั ดการเรียนการสอนวิช าวงจรไฟฟ้ ากระแสตรง เพื่อ ให้นั กเรียนมีค วามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามุ่งเน้นการพัฒนานอกเหนือความรู้จากเนื้อหาแล้วยังต้องการพัฒนา ทักษะการปฏิบัติงาน
ดัง นั้ น จึ งได้เรีย บเรีย งเอกสารประกอบการเรีย นการสอนขึ้ น มาเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นสาระสาคัญเหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพร่วมกับสื่อการสอน
ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนโดยมีการวิเคราะห์คาอธิบาย
รายวิชาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 15 หน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยมีการจัดทา ใบความรู้ แบบฝึกหัด
แบบทดสอบพร้อมใบงานภาคปฏิบัติ ทาการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้ เป็นไปตามจุดประสงค์
ของการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
หน่วยที่ 2 กฎของโอห์ม กาลังงานและพลังงาน
หน่วยที่ 3 วงจรอนุกรม
หน่วยที่ 4 วงจรขนาน
หน่วยที่ 5 วงจรผสม
หน่วยที่ 6 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
หน่วยที่ 7 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า
หน่วยที่ 8 การแปลงการต่อตัวต้านทานแบบวาย-เดลตา
หน่วยที่ 9 วงจรบริดจ์
หน่วยที่ 10 วิธีกระแสเมชเคอเรนต์
หน่วยที่ 11 วิธีแรงดันโนดโวลเตจ
หน่วยที่ 12 ทฤษฎีการวางซ้อน
หน่วยที่ 13 ทฤษฎีเทเวนิน
หน่วยที่ 14 ทฤษฎีนอร์ตัน
หน่วยที่ 15 ทฤษฎีการถ่ายโอนกาลังไฟฟ้าสูงสุด
สาหรับ ความสาเร็จในการจั ดเรียบเรียงเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิช าวงจรไฟฟ้ า
กระแสตรงนั้นส่วนหนึ่งได้รับคาแนะนามาจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน หากผู้ที่ได้ใช้เอกสารฉบับนี้พบ
ข้อบกพร่องผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะ ผู้จัดทายินดีน้อมรับและจะนาไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
สุริยันต์ รักพวก
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คำชี้แจงกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน
การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2002
หน่ วยที่ 4 เรื่องวงจรไฟฟ้ าแบบขนาน ใช้เวลาในการท ากิ จกรรมการเรีย นการสอน 240 นาที (4
ชั่วโมง) เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอน เกิดประสิทธิผลของการเรียนรู้ ครูควรปฏิบัติตามข้อแนะนา
ต่างๆ ในการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการสอนเพื่อเตรียมการสอน
2. ชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน หน่วยที่ 4 เรื่องวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
เกณฑ์การประเมินผลในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและระเบียบต่างๆ ใช้เวลา 5 นาที
3. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 20 นาที
4. สอนทฤษฎีตามจุดประสงค์การเรียนการสอนประจาหน่วยที่ 4 ด้วยสื่อ Power Point
ในเอกสารประกอบการเรียนการสอน ใช้เวลาในการสอนทฤษฎี 60 นาที
5. สรุป สาระการเรียนรู้ป ระจาหน่ วยที่ 4 เรื่องวงจรไฟฟ้ าแบบขนาน ความหมายของ
วงจรไฟฟ้าแบบขนานลั กษณะสมบัติของวงจร การคานวณหาค่าความต้านทาน การคานวณหาค่ า
กระแสไฟฟ้า การคานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้า และการคานวณหากาลังไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
ใช้เวลา 5 นาที
6. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด ใช้เวลา 40 นาที
7. สอนภาคปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนการสอนประจาหน่วยที่ 4 ให้ผู้เรียนทาการ
ทดลองใบงานที่ 5 ใช้เวลา 55 นาที
8. เฉลย แบบฝึกหัด ใบงานที่ 1 และแบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 20 นาที
9. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 20 นาที
10. เก็บรวบรวม แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน บันทึกคะแนนลงในแบบ
วัดผลประเมินผลหน่วยที่ 4 โดยใช้เวลา 5 นาที
11. สรุปผลการประเมินผล พร้อมชี้แนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข และให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม
ในการเรียนหน่วยที่ 5 เรื่องวงจรไฟฟ้าแบบผสม ให้ผู้เรียนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองใบ
งาน ทาความสะอาดห้องเรียน สารวจเครื่องแต่งกาย ก่อนออกจากห้องเรียนโดยใช้เวลา 10 นาที
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บทบาทที่สาคัญของครูต้อง
คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด การเรีย นรู้ แ ละมี ทั ก ษะ เกิ ด การเชื่ อ มโยงความรู้จ ากทฤษฎี สู่ ภ าคปฏิ บั ติ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งหมดที่เรียน สามารถขยายความรู้ในการนาไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

