แผนการสอน
เรื่อง ไฟฟากระแสตรงและวงจรไฟฟา
หลักสูตรที่ 2

เวลา 2 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 4

แนวคิดหลัก
แรงเคลื่อนไฟฟา คือ พลังงานของแหลงกําเนิดไฟฟาตอหนึ่งหนวยประจุไฟฟาที่เคลื่อนที่ผาน
แหลงกําเนิดไฟฟา เมื่อตอแหลงกําเนิดไฟฟาใหครบวงจรกับความตานทานภายนอก จะมีกระแสไฟฟา
เกิ ด ขึ้ น แสดงว า ประจุ ไฟฟ า เคลื่ อนที่ นําพลังงานจากแหลงกําเนิดไฟฟาไปสว นตาง ๆ ของวงจร
พลังงานศักยไฟฟาของประจุไฟฟาจะลดลง เพราะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานในรูปอื่น ๆ รวมทั้งพลังงานที่
ใชไปกับความตานทานภายในของแหลงกําเนิดไฟฟา
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟา วงจรไฟฟา ความตานทานภายในและความตาง
ศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่
2. ทดลองและอธิบายเปรียบเทียบความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่ เมื่อไมไดตอเปนวงจร
กับตัวตานทานและเมื่อตอเปนวงจรกับตัวตานทานภายนอกคาตาง ๆ
3. นําขอมูลจากการทดลองไปเขียนกราฟระหวาง V และ I อธิบายความตานทานภายใน
แบตเตอรี่
4. นําความรูเกี่ยวกับความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่ไปประยุกตเพื่อตรวจสอบการเลือก
แบตเตอรี่วายังใชงานไดหรือควรทิ้ง
ความรูพื้นฐาน
1. กฎของโอหม
2. ความตางศักย


Wba 
 Va − Vb = 
q 


3. การตอวงจรอยางงาย และอธิบายดวยกฎการอนุรักษพลังงาน
4. กฎการอนุรักษประจุไฟฟา
ความเขาใจคลาดเคลื่อนของผูเรียน
1. อิเล็กตรอนที่ทําใหเกิดกระแสไฟฟามาจากการบรรจุประจุไฟฟาในแบตเตอรี่หรือเกิดจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตกระแสไฟฟา
2. กระแสไฟฟาถูกเปลี่ยนเปนแสงทั้งหมดที่หลอดไฟเมื่อตอครบวงจร
3. แรงเคลื่อนไฟฟาและความตางศักยมีความหมายแตกตางกัน
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วิธีการจัดการเรียนรู : ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้
1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement : E1 )
1.1 ผูสอนตั้งคําถามวา ตัวเลข 1.5 โวลต, 9 โวลต ที่ปรากฎบนแบตเตอรี่มีความหมายอะไร
และบอกถึงปริมาณใด (แรงเคลื่อนไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาที่ใหกับประจุไฟฟาที่
ผานแบตเตอรี่)
1.2 ผูสอนตั้งคําถามวาถาตองการวัดแรงเคลื่อนไฟฟาทําอยางไร การใชโวลตมิเตอรวัด
ระหวางขั้วแบตเตอรี่คาที่อานไดใชแรงเคลื่อนไฟฟาหรือไม
1.3 ผูสอนตั้งคําถามวาพลังงานไฟฟามาจากแหลงใดในวงจรไฟฟา และสามารถนําพลังงาน
ไปใชงานในวงจรไดอยางไร
1.4 ผูสอนเตรียมวงจรไฟฟาอยางงาย เชน แบตเตอรี่ตอกับหลอดไฟ หรือแบตเตอรี่กับ ตัว
ตานทาน และตั้งคําถามวา อุปกรณใดเปนแหลงใหพลังงาน อุปกรณใดเปลี่ยนแปลง
ไฟฟาเปนพลังงานรูปอื่น เพื่อนําไปสูการอธิบายวาภายในแบตเตอรี่มีความตานทาน
ภายใน
2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration : E2 )
จากการทดลองที่ 16.2 ความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่ (หนังสือเรียนสาระการเรียนรู
พื้นฐานและเพิ่มเติมฟสิกส เลม 3 หนา 112) ผูสอนใหผูเรียนทําการทดลองตามจุดประสงค เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความตางศักยของขั้วแบตเตอรี่ และศึกษาเพิ่มเติมโดยการคํานวณกระแสไฟฟาใน
วงจรนํามาเขียนกราฟระหวางความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่กับกระแสไฟฟา ตามใบกิจกรรม
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation : E3 )
3.1 อภิปรายและตอบคําถามตามจุดประสงคในการทดลอง
3.2 นําเสนอผลการศึกษาและขอสรุป
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4. ขั้นขยายความรู (Elaboration : E4 )
4.1 อภิปรายไดวา ความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่จะมีคามากเมื่อแบตเตอรี่ไมตอกับ
ความตานทานภายนอก และจะมีคาใกลเคียงกับความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่
เมื่อตอกับความตานทานภายนอกที่มีคามาก แตเมื่อตอกับตัวตานทานภายนอกที่มีคา
นอย
ความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่จะมีคานอยลงเปนไปตามสมการ V = E − Ir
4.2 กราฟระหวาง V (แกนตั้ง) และ I (แกนนอน) ความชันของกราฟบอกความตานทานภายใน
4.3 อภิปรายวา ถาแบตเตอรี่เกา ความตานทานภายในจะมีคามากขึ้น กระแสไฟฟาในวงจร
จะลดลง
5. ขั้นประเมิน (Evaluation : E5 )
5.1 สรุปไดวา แรงเคลื่อนไฟฟา ความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่ และความตานทาน
ภายในมีความสัมพันธกันอยางไร
5.2 สามารถเลือกใชแบตเตอรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เกณฑในการเลือกแบตเตอรี่
สําหรับแบตเตอรี่ 6 โวลตเมื่อตอกับตัวตานทาน 300 โอหม, 1 วัตต กระแสไฟฟา
2

ในวงจรที่เหมาะสมสําหรับการใช คือ 10-15 มิลลิแอมแปร ถาวัดความตางศักยระหวางขั้ว
แบตเตอรี่ ไดนอยกวา 5 โวลต ใหทิ้งได

V

สื่อและอุปกรณ
1. ชุดการทดลองที่ 16.2 เรื่องความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่ (หนังสือเรียนสาระการ
เรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติม ฟสิกส เลม 3 หนา 112)
2. ตัวตานทาน 3โอหม , 5 โอหม , 8 โอหม , 10 โอหม , 20โอหม , 60 โอหม
3. แบตเตอรี่ (ที่ผานการใชงานแลว และยังไมไดใชงาน)
4. โวลตมิเตอร
5. สายไฟปากคีบ
6. กระดาษกราฟ
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ใบกิจกรรม
กิจกรรมเรื่อง ความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่
จุดประสงค
1. บอกความแตกตางระหวางความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่และแรงเคลื่อนไฟฟาของ
แบตเตอรี่
2. บอกความสัมพันธของความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่และแรงเคลื่อนไฟฟาในกรณี
ที่วงจรไฟฟามีตัวตานทานที่มีคานอย ๆ และคามาก ๆ ตออยู
3. คํานวณกระแสไฟฟา จากความสัมพันธตามกฎของโอหม แลวนํามาเขียนกราฟระหวาง
V และ I
4. จําแนกแบตเตอรี่ที่สามารถใชงานไดหรือควรทิ้ง
วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. ตัวตานทาน 3 โอหม, 5 โอหม, 8 โอหม, 10 โอหม, 20 โอหม, 60 โอหม
2. แบตเตอรี่พรอมกระบะ
3. โวลตมิเตอร
4. สายไฟปากคีบ

จํานวนตอกลุม
อยางละ 1 ตัว
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด

วิธีการทดลอง
นํ า ปลายข า งหนึ่ ง ของตั ว ต า นทานที่ มี ค วามต า นทาน 3 โอห ม , 5 โอห ม , 8 โอห ม
10 โอหม, 20 โอหม, และ 60 โอหม มาตอกัน แลวตอปลายรวมเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ สวน
ปลายที่เหลือของตัวตานทานปลอยอิสระ ตอขั้วบวกของแบตเตอรี่กับขั้วบวกของโวลตมิเตอร และตอ
ขั้วลบของแบตเตอรี่กับขั้วลบของโวลตมิเตอร

รูป การวัดความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่
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ใชส ายไฟตอระหวางขั้ วลบของแบตเตอรี่กับตัวตานทาน 60 โอหม บัน ทึกความตางศักย
ระหวางขั้วแบตเตอรี่ ทดลองซ้ํา โดยนําปลายของสายไฟไปตอกับตัวตานทาน 20 โอหม, 10 โอหม, 8
โอหม, 5 โอหม, 3 โอหม ทีละตัว ตามลําดับ
นําความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่ที่วัดไดมาคํานวณหากระแสไฟฟาตามกฎของโอหม
เขียนกราฟระหวางความตางศักยและกระแสไฟฟา ใหความตางศักยเปนแกนตั้งและกระแสไฟฟาเปน
แกนนอน
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ใบงาน
การทดลองเรื่อง ความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่
จุดประสงค…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ความตานทานที่ตอกับแบตเตอรี่
(โอหม)

ความตางศักยระหวางขั้วแบตเตอรี่
(โวลต)

กระแสไฟฟาในวงจร
(แอมแปร)

กราฟระหวางความตางศักยระหวางขั้วของแบตเตอรี่และกระแสไฟฟา

สรุปผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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