
หน่วยการสอนที ่1 
เรื่อง แหล่งก ำเนิดแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรง 

สัปดาห์ที ่  1   วัน   ศุกร ์  ที ่ 17   เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ.   2565  

ทฤษฎี   1   คาบ ปฏิบัต ิ  3   คาบ 
วิธีการสอน 
และกิจกรรม หัวข้อการสอน 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
(เพื่อให้นักศึกษาสามารถ) 

ทฤษฎี : 

1. แหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ 1. อธิบำยแหลง่ก ำเนิดไฟฟ้ำได้อย่ำงถูกต้อง  
 

บรรยำย 
อธิบำย 

 

2. ไฟฟ้ำเกิดจำกกำรเสียดส ี 2. อธิบำยกำรเกิดไฟฟ้ำจำกกำรเสียดสีได้อย่ำง
ถูกต้อง 

3. ไฟฟ้ำเกิดจำก ปฏิกิริยำ
ทำงเคมี 

3. อธิบำยส่วนประกอบแหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำเกิดจำก
ปฏิกิริยำทำงเคมีไดอ้ย่ำงถูกต้อง 

4. ไฟฟ้ำเกิดจำกควำมร้อน 4. อธิบำยหลักกำรก ำเนิดไฟฟ้ำเกิดจำกควำมร้อน
ไดอ้ย่ำงถูกต้อง 

5. ไฟฟ้ำเกิดจำกแรงกดดัน 5. อธิบำยลักษณะโครงสร้ำงของไฟฟ้ำเกิดจำกแรง
กดดันไดอ้ย่ำงถูกต้อง 

6. ไฟฟ้ำเกิดจำกแสงสว่ำง 6. อธิบำยโครงสร้ำงของไฟฟ้ำเกิดจำกแสงสว่ำงได้
อย่ำงถูกต้อง 

7. ไฟฟ้ำเกิดจำก
สนำมแม่เหล็ก 

7. อธิบำยหลักกำรของไฟฟ้ำเกิดจำก
สนำมแม่เหล็กไดอ้ย่ำงถูกต้อง 

8. ไฟฟ้ำสถิต 8. อธิบำยลักษณะของไฟฟ้ำสถิตได้อย่ำงถูกต้อง 

9. ไฟฟ้ำกระแสตรง 9. อธิบำยลักษณะของไฟฟ้ำกระแสตรงได้อย่ำง
ถูกต้อง 

10. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
กระแสตรง 

10. อธิบำยประโยชน์กำรใช้งำนเครื่องใช้ก ำเนิด
ไฟฟ้ำกระแสตรงไดอ้ย่ำงถูกต้อง 

ปฏิบัติ : 

ใบงำนกำรทดลองที่ 1 เรื่อง 
แหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ
กระแสตรง 

1. สร้ำงแหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำจำกลูกมะนำวไดอ้ย่ำง
ถูกต้อง 
2. ทดสอบค่ำแรงดันไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้อง 

อธิบำย 
สำธิต 

ทดลอง 



 
 

สื่อการสอน 

[   ] เอกสำรประกอบกำรสอน   [   ] แผ่นใสประกอบกำรสอน [ ] ใบงำนกำรทดลอง 

[   ] แผ่นภำพ     [ ] ของจริง 

[] อื่น ๆ โปรแกรมน ำเสนอ Power Point หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แหล่งก ำเนิดแรงดันไฟฟ้ำ

กระแสตรง 

การประเมินผล 
[] ถำม - ตอบ   [] ท ำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน 

[   ] สอบภำคทฤษฎี  [   ] สอบภำคปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ต่อแรงดันไฟฟ้ำจำกลูกมะนำวแบบอนุกรมได้
อย่ำงถูกต้อง 
4. ใช้มลัติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงถูกต้อง 



หน่วยการสอนที ่1 
เรื่อง แหล่งก ำเนิดแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรง (ต่อ)  

สัปดาห์ที ่  2   วัน   ศุกร ์  ที ่  24   เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ.   2565  
 

ทฤษฎี   1   คาบ ปฏิบัต ิ  3   คาบ 
วิธีการสอน 
และกิจกรรม หัวข้อการสอน 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
(เพื่อให้นักศึกษาสามารถ) 

ทฤษฎี : 

1. แบตเตอรี่และ

เซลล์ไฟฟ้ำ 

1. อธิบำยโครงสร้ำงและคุณลกัษณะของเซลล์ไฟฟ้ำ

ได้อย่ำงถูกต้อง 

บรรยำย 
อธิบำย 

ถำมตอบ 
2. เซลล์ไฟฟ้ำปฐม
ภูมิและเซลล์ทตุิยภูมิ 

2. บอกควำมแตกต่ำงระหว่ำงเซลล์ไฟฟ้ำปฐมภูมิและ 
เซลลท์ุติยภูมิได้อย่ำงถูกต้อง 

3. ควำมจุของ
แบตเตอรี่  

3. บอกข้อดีและข้อเสียของแบตเตอรี่ชนิดต่ำง ๆ ได้

อย่ำงถูกต้อง 

4. ชนิดของแบตเตอรี่ 4. บอกชนิดของแบตเตอรี่ได้อย่ำงถูกต้อง 

5. แหล่งจ่ำยไฟฟำ้

กระแสตรง 

5. อธิบำยหลักกำรท ำงำนและกำรใช้แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ

กระแสตรงได้อย่ำงถูกต้อง 

6. เซลล์ไฟฟ้ำและ

กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ 

6. อธิบำยลักษณะกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม 

ขนำนและผสมได้อย่ำงถูกต้อง 

ปฏิบัต ิ: 

1. ใบงำนกำรทดลอง

ที่ 1 เรื่อง 

แหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ

กระแสตรง 

1. ต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมได้อย่ำงถูกต้อง 

2. วัดแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำขณะที่เซลล์ไฟฟ้ำต่อ
แบบอนุกรมได้อย่ำงถูกต้อง 

อธิบำย 
สำธิต 

ทดลอง 



 3. ต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมอย่ำงถูกต้องได้อย่ำง

ถูกต้อง 

4. วัดแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำขณะที่เซลล์ไฟฟ้ำต่อ

แบบขนำนได้อย่ำงถูกต้อง   

5. ต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมอย่ำงถูกต้องได้อย่ำง

ถูกต้อง 

6. วัดแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำขณะที่เซลล์ไฟฟ้ำต่อ

แบบขนำนได้อย่ำงถูกต้อง   

 

สื่อการสอน 

[   ] เอกสำรประกอบกำรสอน   [   ] แผ่นใสประกอบกำรสอน [ ] ใบงำนกำรทดลอง 

[   ] แผ่นภำพ    [] ของจริง 

[] อื่น ๆ โปรแกรมน ำเสนอ Power Point หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แหล่งก ำเนิดแรงดันไฟฟ้ำ

กระแสตรง 

การประเมินผล 
[] ถำม - ตอบ  [] ท ำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน 

[   ] สอบภำคทฤษฎี  [   ] สอบภำคปฏิบัติ 

 


