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 หลักสูตรรายวิชา 
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=   จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

จุดประสงค์รายวิชา 
;. มีความเขา้ใจ และนาํไปใชง้านเกี�ยวกบัหลกัการทาํงาน ระบบความปลอดภยั ในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 
=. มีทกัษะเกี�ยวกบัการใช้เครื�องมือวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ 

ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
>. มีเจตคติและกิจนิสัยที�ดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซื�อสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา  
;. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และความปลอดภยั 
=. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
>. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื�องตน้ 
A. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 

 

คาํอธิบายรายวชิา  
ศึกษาและปฏิบติังานเกี�ยวกบัหลกัการทาํงาน ระบบความปลอดภยั ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุม
มอเตอร์เบื�องตน้ อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หมอ้แปลงไฟฟ้า 
รีเลย ์ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์สารกึ�งตวันาํ เทคนิคการบดักรี การใชม้ลัติมิเตอร์ เครื�องกาํเนิดสัญญาณ 
ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 
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 หน่วยการเรียนรู้ 
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั น ปวช.       

หน่วยที� ชื�อหน่วย 
จาํนวน

คาบ 
ที�มา 

A B C D E F G 
1 ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 
4 � �    �  

2 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 4 � �    �  
3 กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 4 � �    �  
4 วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 4 � �    �  
5 อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน 4 � �    �  
6 การควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ 4 � � � �    
7 ตวัตา้นทาน 4 � � � �    
8 ตวัเก็บประจุ 4 � � � �    
9 ตวัเหนี�ยวนาํตวัเหนี�ยวนาํ 4 � � � �    
10 ไดโอด 4 � � � �    
;; ทรานซิสเตอร์ 4 � � � �    
;= เอสซีอาร์และไทรแอก 4 � � � �    
;> เทคนิคการบดักรี 4 � � � �    
;A การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์

เบื�องตน้และแผน่วงจรพิมพ ์
4 � �   �  � 

;C การทาํโครงงาน 4 � �   �  � 

;E การใชง้านออสซิลโลสโคปและเครื�อง
กาํเนิดสัญญาณ 

4 � �   �  � 

รวม F=        
 

หมายเหตุ A = หลกัสูตรรายวิชา B = หนงัสืองานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 
 C = หนงัสือทฤษฎีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และ D = หนงัสืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ 

   วงจร 2  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ  วงจร = ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ 
 E = ทฤษฎีและการใชง้านอิเล็กทรอนิกส์เล่ม 1 F = งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารอดัสาํเนา) 
  ซีเอ็ดยเูคชั�น 
 G = หนงัสือ Electronic  Principle  McGraw – Hill  
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 หน่วยการเรียนรู้ที�สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา 
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดับชั น ปวช.       

 

หน่วย

ที� 
ชื�อหน่วย 

จํานวน

คาบ 

ความสอดคล้องกบัสมรรถนะรายวชิา 

แส
ดง

หล
กัก

าร
วดั

 ท
ดส

อบ
 ป

ระ
กอ

บ 
วง

จร
ไฟ

ฟ้า
แล

ะอิ
เล

ก็ท
รอ

นิก
ส์เ

บื �อ
งต

น้ 
แล

ะค
วา

มป
ลอ

ดภ
ยั 

ปร
ะก

อบ
แล

ะต
รว

จส
อบ

วง
จร

ไฟ
ฟ้า

เบื
�อง

ตน้
 

ต่อ
วง

จร
แล

ะอ
ุปก

รณ
์คว

บคุ
มม

อเต
อร์

ไฟ
ฟ้า

เบื
�อง

ตน้
 

ต่อ
วง

จร
แล

ะต
รว

จส
อบ

อุป
กร

ณ์
อิเ

ลก็
ทร

อนิ
กส์

เบื
�อง

ตน้
 

1 ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

A �    

2 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า A �    
3 กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ A �    
4 วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง A  �   
5 อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสาย

ดิน 
A  �   

6 การควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ A   �  
7 ตวัตา้นทาน A   �  
8 ตวัเก็บประจุ A   �  
9 ตวัเหนี�ยวนาํตวัเหนี�ยวนาํ 4   �  
10 ไดโอด 4   �  
11 ทรานซิสเตอร์ 4   �  
12 เอสซีอาร์และไทรแอก 4   �  
13 เทคนิคการบดักรี 4   �  
14 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เบื�องตน้และแผน่วงจรพิมพ ์
4    � 

15 การทาํโครงงาน 4    � 
16 การใชง้านออสซิลโลสโคปและเครื�อง

กาํเนิดสัญญาณ 
4    � 
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 โครงการจัดการเรียนรู้ 
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

สัปดาห์
ที� 

หน่วย
ที� 

ชื�อหน่วย/รายการสอน ปฏบิตัิ 
จํานวน

คาบ 

; ; ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ใบงานที� 1 การนวดหวัใจใหผู้ป้ระสบภยั 
จากไฟดูด 

4 

2 = แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า ใบงานที� 2 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและ
กาํลงัไฟฟ้า 

4 

3 > กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้   ใบงานที� 3 กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้า  
เบื�องตน้ 

4 

4 A วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง ใบงานที� 4 วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 4 
5 C อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสาย

ดิน 
ใบงานที� 5 อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า 
และการต่อสายดิน 

4 

6 E การควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ ใบงานที� 6.1 การเริ�มเดินสปิตเฟส
มอเตอร์ 
ใบงานที� 6.2 วงจรสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส
โดยตรง 

4 

7 F ตวัตา้นทาน ใบงานที� 7.1 แบบของตวัตา้นทาน 
ใบงานที� 7.2 อ่านค่าสีตวัตา้นทาน 
ใบงานที� 7.3 วดัคา่ตา้นทาน 

4 

8 G ตวัเก็บประจุ ใบงานที� 8.1 ลกัษณะและรูปร่างของตวั
เก็บประจุ 
ใบงานที� 8.2 อ่านค่าตวัเก็บประจุ 
ใบงานที� 8.3 อวดัและทดสอบตวัเก็บ
ประจุ 

4 

9  วดัผลและประเมินผลกลางภาคเรียน 4 
10 j ตวัเหนี�ยวนาํตวัเหนี�ยวนาํ ใบงานที� 9.1 ตวัเหนี�ยวนาํ 

ใบงานที� 9.2 การวดัคา่ของตวัเหนี�ยวนาํ 
4 

11 ;J ไดโอด ใบงานที� 10 ไดโอด 4 
12 ;; ทรานซิสเตอร์ ใบงานที� 11 ทรานซิสเตอร์ 4 
13 ;= เอสซีอาร์และไทรแอก ใบงานที� 12 เอสซีอาร์และไทรแอก 4 



 8

สัปดาห์
ที� 

หน่วย
ที� 

ชื�อหน่วย/รายการสอน ปฏบิตัิ 
จํานวน

คาบ 
14 ;> เทคนิคการบดักรี ใบงานที� 13 เทคนิคการบดักรี 4 
15 ;A การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เบื�องตน้และแผน่วงจรพิมพ ์
ใบงานที� 14.1 การประกอบวงจรเลก็
ทรอนิกส์เบื�องตน้ 
ใบงานที� 14.2 การประกอบวงจรเลก็
ทรอนิกส์เบื�องตน้บนแผ่นวงจรพิมพ ์

4 

16 ;C การทาํโครงงาน ใบงานที� 15 การทาํโครงงานขนาดเล็ก 4 
17 ;E การใชง้านออสซิลโลสโคปและเครื�อง

กาํเนิดสัญญาณ 
ใบงานที� 16.1 การใชง้าน
ออสซิลโลสโคป 
ใบงานที� 16.2 การใชง้านเครื�องกาํเนิด
สัญญาณ 

4 

;G วดัผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 4 
รวม 72 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� - ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

1.1 ไฟฟ้าดูด 
1.2 การปฏิบติัเพื�อไม่ใหเ้กิดไฟฟ้าดูด 

 1.3 การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ผูถู้กไฟฟ้า
ดูด 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

    แสดงความรู้เกี�ยวกบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและ
พลงังานไฟฟ้า 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

         1. บอกถึงอนัตรายของไฟฟ้าได ้
 =. อธิบายวิธีการป้องกันอันตรายที� เกิดจาก
ไฟฟ้าได ้
 >. ปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้าดูดได ้
 A. สามารถปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ย่างปลอดภยั 

ใบงานที� ;  การนวดหวัใจให้ผูป้ระสบภยัจาก
ไฟฟ้าดูด 
 

ด้านทักษะ    

;.  ฝึกนวดหวัใจใหผู้ป้ระสบภยัจากไฟฟ้าดูด
ได ้

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� K แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 

=.; อะตอม 
 2.2 การเคลื�อนที�ของอิเลก็ตรอน  
 2.3 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า  
 2.4 ชนิดของไฟฟ้า 
 2.5 พลงังานไฟฟ้า 

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและ
พลงังานไฟฟ้า 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

         ;. อธิบายโครงสร้างของอะตอมได ้
 =. อธิบายการไหลของอิเลก็ตรอนได ้
 >. บอกที�มาของแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าได ้
 A. อธิบายโครงสร้างของถ่านไฟฉายได ้
 C. อธิบายหลกัการทํางานของเครื� องกําเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรงได ้
 E. อธิบายหลกัการทํางานของเครื� องกําเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลบัหนึ�งเฟสและสามเฟสได ้
 F. บอกคุณสมบติัการต่อเซลล์ไฟฟ้าอนุกรม
และขนานไดถู้กตอ้ง 

ใบงานที� 2  แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและไฟฟ้า 
 

ด้านทักษะ    

;.  ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
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 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� L กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 

3.1 กฎของโอห์ม 
 3.2 วงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
 3.3 วงจรอนุกรม 
 3.4 วงจรขนาน 
 >.C วงจรผสม 

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

    แสดงความรู้เกี�ยวกบักฎของโอห์มและ
วงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

 ;. อธิบายกฎของโอห์มไดถู้กตอ้ง 
 =. คํานวณหาค่า แรงดัน กระแสและความ
ตา้นทานจากกฎของโอห์มไดถู้กตอ้ง 
 >. บอกส่วนปร ะกอบของวงจรไฟฟ้าได้
ถูกตอ้ง 
 A. บอกลักษณะ และคุณสมบัติข องวงจ ร
อนุกรมวงจรขนานและวงจรผสมไดถู้กตอ้ง 
 C. คาํนวณหาค่าความตา้นทาน กระแส และ
แรงดนัจากวงจรอนุกรม ขนาน ผสมไดถ้กูตอ้ง 

ใบงานที� 3 กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้า  
เบื�องตน้ 

ด้านทักษะ    

;.  ประกอบและวดัทดสอบวงจรไฟฟ้า
เบื�องตน้ 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
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 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� 4 วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 

4.1 หลอดไส้ 
 A.= หลอดฟลูออเรสเซนต ์
 A.> หลอดแสงจนัทร์ 
 A.A หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์
 4.5 หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน
ชนิดอิเลก็ทรอนิกส์ 
 A.E หลอดคอมแพคบลัลาสตภ์ายนอก 
 

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

 แสดงความรู้เกี�ยวกบัวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 
         1. บอกขอ้ดีขอ้เสียของหลอดแต่ละชนิดได ้
 =. อธิบายการต่อวงจรหลอดไสไ้ด ้
 >. อธิบายการทํางานวงจรหลอดฟลูออเรส
เซนตไ์ด ้
 A. คํา น ว ณ ห า ค่ า กํา ลัง ง า น ที� เ กิ ด ขึ� น กับ
หลอดไฟไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ใบงานที� A  วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

ด้านทักษะ    

;.  ต่อและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
เบื�องตน้ 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� N อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสาย
ดิน 

C.; ฟิวส์ 
 C.= ปลัmกฟิวส์  
 C.> สวิตชต์ดัวงจรอตัโนมติั 
 C.A สวิตชทิ์ชิโน่  
 C.C โหลดเซ็นเตอร์  
 5.6 เซฟตี�สวิตช ์ 
 C.F การต่อสายดิน  
 

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

 แสดงความรู้เกี�ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
และการต่อสายดิน 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

         ;. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า
ได ้
 2. อธิบายโครงสร้างของฟิวส์แต่ละชนิดได ้
 >. อธิบายหลกัการทาํงานของสวิตช์ตดัวงจร
อตัโนมติัได ้
 A. สามารถติดตั� ง เครื� องตัดกระแสไฟฟ้า
อตัโนมติัเขา้กบัระบบไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 C. บอกวิธีการปรับความไวของเครื� องตัด
กระแสไฟฟ้าอตัโนมติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 E. เลือกขนาดของสายดินและการต่อลงดิน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ใบงานที� C อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อ 
สายดิน 
 

ด้านทักษะ    

;.  ประกอบและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั
ไฟฟ้าและการต่อสายดินเบื�องตน้ 
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   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� 6 การควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ 

E.; ความหมายและจุดประสงค์ของการ
ควบคุมมอเตอร์  
 E.= อุปกรณ์ที� ใช้สําหรับการควบคุม
มอเตอร์ 
 E.> มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
 E.A วิธีการควบคุมมอเตอร์  

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

 แสดงความรู้เกี�ยวกบัการควบคุมมอเตอร์
เบื�องตน้ 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

;. บอกความหมายและจุดประสงค์ของการ
ควบคุมมอเตอร์ได ้
 =. บอกอุปกรณ์ที�ใชใ้นการควบคุมมอเตอร์ได ้
 >. อธิบายหลกัการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 
; เฟส และ > เฟส ได ้
 A. อธิบายวิธีการควบคุมมอเตอร์ ; เฟส และ 
> เฟส ได ้

ใบงานที� 6.1 การเริ�มเดินสปิตเฟสมอเตอร์ 
ใบงานที� 6.2 วงจรสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสโดยตรง 

ด้านทักษะ    

1.  ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
เบื�องตน้ 

2.   ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ > เฟส 
เบื�องตน้ 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
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 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
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 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� P ตวัตา้นทาน 

7.1 แบบของตวัตา้นทานไฟฟ้า 
 7.2 ตวัตา้นทานแบบเลือกค่าได ้
 7.3 ตวัตา้นทานแบบเปลี�ยนค่าได ้
 7.4 ตวัตา้นทานชนิดพิเศษ 
 7.5 หน่วยของความตา้นทาน   
 7.6 การอ่านค่าความตา้นทานโดยตรง  
 7.F การอ่านค่าความต้านทานจากรหัส
ตวัเลข 
 7.8 การอ่านค่าความตา้นทานจากรหสัสี 
 7.j มลัติมิเตอร์แบบแอนะลอก   
 7.;J มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 
 7.11 การวดัความตา้นทาน   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

 แสดงความรู้เกี�ยวกบัตวัตา้นทาน 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

;. บอกลกัษณะโครงสร้างของตวัตา้นทานแต่
ละแบบไดถู้กตอ้ง 
 =. เลือกใช้งานตัวต้านทานแต่ละชนิดได้
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
 >. อ่านค่าความตา้นทานจากรหสัสีไดถู้กตอ้ง 
 A. วดัและทดสอบค่าความตา้นโดยใชโ้อห์ม
มิเตอร์ได ้

ใบงานที� 7.1 แบบของตวัตา้นทาน 
ใบงานที� 7.2 อ่านค่าสีตวัตา้นทาน 
ใบงานที� 7.3 วดัค่าตา้นทาน 

ด้านทักษะ    

1.  แสดงความรู้เกี�ยวกบัรูปแบบของตวั
ตา้นทาน 

2.  อ่านค่าสีตวัตา้นทานตามกาํหนด 
3.  วดัและอ่านค่าความตา้นทานดว้ยแอนะลอก

และดิจิตอลมิเตอร์ 
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   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
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ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       
 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� Q ตวัเกบ็ประจุ 

8.1 โครงสร้างภายในของตวัเก็บประจุ     
 8.2 ชนิดของตวัเกบ็ประจุ  
 G.> หน่วยของตวัเกบ็ประจุ      
 G.A คุณสมบติัทั�วไปเกี�ยวกบัตวัเกบ็ประจุ 
 G.C วิธีอ่านค่าตวัเก็บประจุ    
 G.E การตรวจสอบคุณสมบติัของตวัเก็บ
ประจุ 
 G.F การตรวจสอบคุณสมบติัของตวัเก็บ
ประจุโดยใชโ้อมห์มิเตอร์ 
 G.G การวัดค่าความจุของตัวเก็บประจุ
โดยใชดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์   
 

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

 แสดงความรู้เกี�ยวกบัตวัเกบ็ประจุ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

;. บอกลกัษณะโครงสร้างของตวัเก็บประจุ
ได ้
 =. บอกรูปร่างและสัญลักษณ์ของตัวเก็บ
ประจุชนิดต่าง ๆ ได ้
 >. บอกคุณสมบติัและหนา้ที�ของตวัเก็บประจุ
แต่ละชนิดได ้
 A. อ่านค่าความจุจากตัวเลขตัวอักษร รหัส
ตวัเลขและรหสัสีบนตวัเกบ็ประจุได ้
 C. แปลงหน่วยค่าความจุของตวัเกบ็ประจุได ้
 E. บ อ ก ก า ร ใ ช้โ อห์ ม มิ เ ต อ ร์ ต ร ว จ ส อ บ
คุณสมบติัของตวัเก็บประจุได ้
 F. บอกการวดัค่าความจุของตวัเกบ็ประจุได ้

ใบงานที� 8.1 ลกัษณะและรูปร่างของตวัเกบ็ประจุ 
ใบงานที� 8.2 อ่านค่าตวัเกบ็ประจุ 
ใบงานที� 8.3 วดัและทดสอบตวัเก็บประจุ 

ด้านทักษะ    

1.  แสดงความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะและรูปร่างของ
ตวัเกบ็ประจุ 

2.  อ่านค่าตวัเก็บประจุจากตวัเลขตวัอกัษรและ
รหัสสี 

3.  วดัและทดสอบตวัเก็บประจุดว้ยมิเตอร์ 
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   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� 9 ตวัเหนี�ยวนาํ 

9.1 หลกัการเบื�องตน้เกี�ยวกบัตวั
เหนี�ยวนาํ  
 9.2 หน่วยของตวัเหนี�ยวนาํ  
 9.3 ชนิดของตวัเหนี�ยวนาํ  
 j.A ตวัเหนี�ยวนาํที�ใชใ้นงานไฟฟ้า
อิเลก็ทรอนิกส์  
 j.C หลกัการทาํงานของหมอ้แปลง  
 j.E ประเภทหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 9.7 รีเลย ์ 
 j.G ลาํโพง  
 j.j ไมโครโฟน 
 9.10 การวดัตวัเหนี�ยวนาํโดยใชโ้อห์ม
มิเตอร์ 
 9.11 การวดัตวัเหนี�ยวนาํโดยใชอ้าร์แอลซี
ดิจิตอลมิเตอร์  
 

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัตวัเหนี�ยวนาํ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

;. อธิบายการเกิดสนามแมเ่หลก็จากตวั
เหนี�ยวนาํได ้
 =. บอกลกัษณะโครงสร้างของหมอ้แปลง
ไฟฟ้าได ้
 >. บอกชนิดของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 A. อธิบายรูปร่างสัญลกัษณ์ของตวัเหนี�ยวนาํ
ชนิดต่าง ๆ  
 C. บอกคุณสมบติัและหนา้ที�ของตวั
เหนี�ยวนาํแต่ละชนิดได ้
 E. อธิบายการวดัค่าความตา้นทานของ
ขดลวดเหนี�ยวนาํโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ได ้
 F. อธิบายการวดัค่าความเหนี�ยวนาํโดยใช้
แอลซีมิเตอร์ได ้
 G. วิเคราะห์อาการเสียของตวัเหนี�ยวนาํโดย
ใชมิ้เตอร์ได ้ 

 
ใบงานที� 9.1 ตวัเหนี�ยวนาํ 
ใบงานที� 9.2 การวดัค่าของตวัเหนี�ยวนาํ 

ด้านทักษะ    

1.   แสดงความรู้เกี�ยวกบัชนิด รูปร่างและ
สัญลกัษณ์ของตวัเหนี�ยวนาํ 

2.   วดัและทดสอบตวัเหนี�ยวนาํดว้ยมิเตอร์ 
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   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� 10 ไดโอด 

10.1  โครงสร้างและคณุสมบตัิของ

ไดโอด 

 10.2  การวดัตรวจสอบไดโอด 
 10.3  ชนิดของไดโอดกาํลงัและคุณสมบติั
ที�สาํคญัของไดโอด  
 10.4   ไดโอดปล่อยแสง  

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัไดโอด 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

 1. อธิบายโครงสร้างของไดโอดได ้
 =. บอกวิธีการจ่ายไฟไบแอสให้ไดโอดได้
ถูกตอ้ง 
 3. บอกการวดัค่าความตา้นทานของไดโอด
แต่ละชนิดได ้
 A. บอกการตรวจสอบหาชนิดของสารที�
นาํมาใชท้าํไดโอดได ้
 C. บอกการตรวจสอบสภาพดีหรือเสียของ
ไดโอดได ้

ใบงานที� 10 ไดโอด ด้านทักษะ    

;.  วดัและตรวจสอบไดโอดดว้ยมลัติมิเตอร์ 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
 

 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� 11 ทรานซิสเตอร์ 
11.1  โครงสร้างของทรานซิสเตอร์ 

 11.2  ความหมายของอกัษรและตวัเลขบน
ตวัถงัทรานซิสเตอร์ 
 11.3  การจัดแรงไฟให้ทรานซิสเตอร์
ทาํงาน 
 11.4  การตรวจสอบขาทรานซิสเตอร์ 
 11.5  การหาค่าอตัราขยายของ
ทรานซิสเตอร์ 

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัทรานซิสเตอร์ 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 
 1. เขียนโครงสร้างของทรานซิสเตอร์ได้

ถูกตอ้ง 
 =. บอกความหมายของตวัอกัษรและตวัเลข
บนทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
 >. อ ธิ บ า ย ก า ร จั ด แ ร ง ไ ฟ ไ บ อั ส ใ ห้
ทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
 A. สามาถวัดค่าความต้านทานระหว่างขา 
ต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
 C. สามารถตรวจสอบหาขาและชนิดของ
ทรานซิสเตอร์ได ้
 E. สามารถตรวจสอบอตัราการขยายกระแส
ของทรานซิสเตอร์ได ้
 F. บอกได้ว่าทรานซิสเตอร์ที�ตรวจสอบดี
หรือชาํรุด 

ใบงานที� 1; ทรานซิสเตอร์ ด้านทักษะ    

;.  วดัและทดสอบทรานซิสเตอร์ดว้ยมลัติ
มิเตอร์ 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
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 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� 12  เอสซีอาร์และไทรแอก 
12.1 โครงสร้างและการทํางานของ   

เอสซีอาร์ 

 12.2 โครงสร้างและการทํางานของ  
ไทรแอก 
 12.3 การตรวจสอบคุณสมบติัของ     
เอสซีอาร์และไทรแอกโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ 

 

   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัเอสซีอาร์และไทรแอก 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 
 1. อธิบายการวดัค่าความตา้นทานระหว่างขา

ต่าง ๆ ของเอสซีอาร์และไทรแอกได ้
 2. บอกวิธีการตรวจสอบหาขาของเอสซีอาร์
และไทรแอกได ้
 3. บอกวิธีการจุดชนวนและกระแสยึดของ
เอสซีอาร์และไทรแอกได ้

 4. สามารถตรวจสอบเอสซีอาร์และไทรแอก
ที�ดีหรือชาํรุดได ้

ใบงานที� ;= เอสซีอาร์และไทรแอก ด้านทักษะ    

;.  วดัและทดสอบเอสซีอาร์และไทรแอก
ดว้ยมลัติมิเตอร์ 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
 

 สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       

 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� 1L เทคนิคการบดักรี 
 ;>.;  แผน่วงจรพิมพ ์

  ;>.=  ตะกั�วบดักรี 
  ;>.>  หวัแร้ง 
  13.4    การปอกสายไฟ   
  13.5  การบดักรีอุปกรณ์บน
แผน่วงจรพิมพ ์
  13.6  การตดัขาอุปกรณ์ 

;>.F    การถอนจุดบดักรี 
   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการบดักรี 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

 1. อธิบายความหมายของการบดักรีได ้
 =. บอกคุณสมบติัของตะกั�วบดักรีได ้
 >. บอกขั�นตอนการบดักรีไดถู้กตอ้ง 
 A. อ ธิ บา ย ขั� น ตอน กา ร ปล อกส า ยไฟ ไ ด้
ถูกตอ้ง 
 5. บอกการบดักรีสายไฟชนิดต่าง ๆ เข้ากบั
อุปกรณ์และแผน่วงจรพิมพไ์ด ้
 6. บ อ ก ก า ร จั ด ว า ง อุ ป ก ร ณ์ ล ง บ น
แผ่นวงจรพิมพ์ บัดกรีและตัดขาอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
อยา่งถูกวิธี 
 7. อธิบายวิธีการการถอดอุปกรณ์ออกจาก
แผน่วงจรพิมพไ์ดถู้กตอ้ง  

ใบงานที� ;>  เทคนิคการบดักรี ด้านทักษะ    

;.  บดักรีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์บน
แผน่วงจรพิมพ ์

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
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 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
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ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       
 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� -V  การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์
เบื�องตน้และแผน่วงจรพิมพ ์

14.1 วงจรเรียงกระแส  
 14.2 วงจรเรียงกระแสแบบครึ� งคลื�น  
 14.3 วงจรเรียงกระแสแบบเตม็คลื�น  
 14.4 วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์ 
 14.5 หลักการเบื� องต้นในการคัดลอก
แผน่วงจรพิมพ ์
 14.6 การร่างแบบสําหรับการเตรียมการ
เพื�อต่อวงจร  

14.7  การคดัลอกวงจรจากลายวงจรพิมพ์
สาํเร็จรูป   

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

;. แสดงความรู้เกี�ยวกับการประกอบวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และแผน่วงจรพิมพ ์
 =. ป ร ะ ก อ บ ว ง จ ร อิ เ ล็ก ท ร อ นิ ก ส์ ล ง บ น
แผน่วงจรพิมพ ์

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

 ;. บอกชนิดวงจรเรียงกระแส 
 =. อธิบายการทาํงานของวงจรเรียงกระแสได ้
 >. บอกสูตรการคํานวณหาแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงได ้
 A. ประกอบวงจรโดยการบดักรีไดถู้กตอ้ง  
 C. ทดสอบการทาํงานของวงจรไดถู้กตอ้ง 
 E. สามารถทดลองวงจรจ่ายไฟกระแสตรง
แบบต่าง ๆ โดยใชวิ้ธีการบดักรีได ้
 7. สามารถคัดลอกวงจรจากลายวงจรพิมพ์
สาํเร็จรูปได ้
 8. ประกอบวงจรบนแผน่วงจรพิมพไ์ด ้

ใบงานที� 14.1  การประกอบวงจรเลก็ทรอนิกส์
เบื�องตน้ 
ใบงานที� 14.2  การประกอบวงจรเลก็ทรอนิกส์
เบื�องตน้บนแผ่นวงจรพิมพ ์

ด้านทักษะ    

1.   ประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 
2.   ประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้บน

แผน่วงจรพิมพ์ 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
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 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
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ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       
 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� -N  การทาํโครงงาน 
15.1 ความสาํคญัในการสร้างโครงงาน 

 15.2 ขั�นตอนการทาํโครงงาน 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

 ;.  สร้างโครงงานขนาดเลก็จากชุดคิต 
 =. แสดงความรู้เกี�ยวกบัการทาํโครงงานขนาด
เลก็ (Mini Projects) 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

 1. ส ร้ า ง โ ค ร ง ง า น ที� เ ป็ น พื� น ฐ า น ท า ง
อิเลก็ทรอนิกส์ และประกอบชุดคิตที�ไม่ซับซ้อนมาก
ได ้
 =. นาํโครงงานที�จดัสร้างขึ�นมาใชป้ระโยชน์
ในชีวิตประจาํวนัได ้
 >. วดัและตรวจสอบการทาํงานของวงจรที�
จดัสร้างโครงงานได ้
 A. แกปั้ญหาต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�นจากวงจรที�
จดัสร้างโครงงานได ้

ใบงานที� ;C  การทาํโครงงาน ด้านทักษะ    

1.   วดัทดสอบและประกอบวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ตามโครงงาน 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
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สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
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ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.       
 

ชื�อเรื�อง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที� -W  การใช้งานออสซิลโลสโคปและ
เครื�องกาํเนิดสญัญาณ 

16.1 ออสซลิโลสโคป    

 16.2 การอ่านค่าที�หนา้จอ
ออสซิลโลสโคป 
 16.3 การอ่านคาบเวลาและความถี� 
 16.4 การอ่านค่าแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบั 
 16.5 ชื�อและหน้าที�การทํางานของปุ่ม
ปรับ  
 16.6 สายโพรบวดัสญัญาณ   
 16.7 ชนิดของเครื�องกาํเนิดสญัญาณ 
 16.8 คุณสมบติัทางเทคนิคและปุ่มปรับ
ต่าง ๆ ของเครื�องกาํเนิดสญัญาณ 

 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 

 ;. แสดงความรู้เกี�ยวกบัการใช้
ออสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิดสัญญาณ 
 =. ใชง้าน ออสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิด
สญัญาณตามการทดลอง 

 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 

 ด้านความรู้ 

 ;. บ อ ก ตํ า แ ห น่ ง ปุ่ ม ป รั บ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
ออสซิลโลสโคปได ้
 =. บอกหน้าที�  และการทํางานของปุ่มปรับ
ต่าง ๆ ของออสซิลโลสโคปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 >. สามารถใชอ้อสซิลโลสโคปวดัสัญญาณได้
ถูกตอ้ง  
 A. อธิบายการทํางานของปุ่มปรับเครื� อง
กาํเนิดสัญญาณความถี�ได ้
 C. สามารถใชเ้ครื�องกาํเนิดสญัญาณไดถู้กตอ้ง 

ใบงานที� 16.1  การใชง้านออสซิลโลสโคป 
ใบงานที� 16.2  การใชง้านเครื�องกาํเนิดสัญญาณ 

ด้านทักษะ    

1.   ใชง้านออสซิลโลสโคปตามการทดลอง 
2.   ใชเ้ครื�องกาํเนิดสัญญาณความถี�ตามการ

ทดลอง 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  
           ความสนใจใฝ่รู้ 

 ความซื�อสัตย ์ สุจริต 
 ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั 
 ความร่วมมือ 
 ความมีมารยาท 
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 ไม่หยดุนิ�งที�จะแกปั้ญหา 
  ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
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 ตารางวเิคราะห์หลักสูตรรายวชิา 
ชื�อวิชา   งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้      รหัสวิชา   ;J;JJ=JE 
ท–ป–น     ;->-=จาํนวนคาบสอน     4      คาบ : สัปดาห์  ระดบัชั น ปวช.    

 

                                
                                 พฤติกรรม 
 
 
ชื�อหน่วย 
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บทที� - ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ 

1 = >   5 5 ;E 2 

บทที� K แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและ
พลงังานไฟฟ้า 

1 1 >   4 4 13 C 

บทที� L กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้า
เบื�องตน้ 

= = 2   3 5 14 A 

บทที� V วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง ; > =   5 5 16 2 

บทที� N อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและ  
การต่อสายดิน 

= > >   5 3 16 2 

บทที� W การควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ = = >   5 3 15 > 

บทที� P ตวัตา้นทาน = = >   5 3 15 > 

บทที� Q ตวัเก็บประจุ = = >   5 3 15 > 

บทที� X ตวัเหนี�ยวนาํตวัเหนี�ยวนาํ = = >   5 3 15 > 

บทที� -Y ไดโอด = = >   5 3 15 > 

บทที� -- ทรานซิสเตอร์ = = >   5 3 15 > 

บทที� -K เอสซีอาร์และไทรแอก = = >   5 3 15 > 

บทที� -L เทคนิคการบดักรี = ; =   5 3 13 C 

บทที� -V การประกอบวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และ
แผ่นวงจรพิมพ ์

= = =   5 3 14 A 

บทที� -N การทาํโครงงาน ; = >   5 4 15 > 

บทที� -W การใชง้านออสซิลโลสโคป
และเครื�องกาํเนิดสัญญาณ 

= = >   5 5 17 1 

รวม =G >= AA   77 CG   

ลาํดบัความสาํคญั > = ;       

 



 38

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที� - หน่วยที� - 

  
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สอนครั� งที� 1/;G 

ชื�อเรื�อง ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

1.1   ไฟฟ้าดูด ใบงานที� ;  การนวดหวัใจให้ผูป้ระสบภยัจาก 
  ;.=   การปฏิบติัเพื�อไม่ใหเ้กิดไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าดูด 

1.3  การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ผูถู้กไฟฟ้าดูด 
  

แนวคดิสําคัญ 

 ไฟฟ้าเป็นพลงังานชนิดหนึ� ง มีทั�งโทษและประโยชน์ในเวลาเดียวกนั หากใชถู้กวิธีจะเกิดประโยชน์
มหาศาล หากใชผ้ิดวิธีจะมีโทษมหาศาลเช่นเดียวกนั การเกิดไฟฟ้าดูดเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย 
ซึ� งอนัตรายมากน้อยที� เกิดต่อร่างกายจะแตกต่างกัน ตามปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและระยะเวลาที�
กระแสไหลผา่น 

 การปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที�ปลอดภยั ผูใ้ช้ไฟฟ้าจะต้องทราบและเข้าใจ
คุณสมบติัทางไฟฟ้า ตอ้งระมดัระวงั ไม่ประมาท ทาํงานอย่างเป็นระบบและรอบคอบ คาํนึงถึงกฎแห่งความ
ปลอดภยัขณะทาํงาน  

 การช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุจากไฟฟ้าเป็นสิ�งจาํเป็นและสําคญัอย่างยิ�ง ตอ้งกระทาํอย่างถูกวิธี 
รวดเร็ว รอบคอบ ระมดัระวงั และมีสติ ทาํใหผู้ป้ระสบอุบติัเหตุมีอนัตรายน้อยและมีโอกาสรอดพน้จาก
อนัตรายสูงสุด  
 

สมรรถนะย่อย 

 แสดงความรู้เกี�ยวกบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 
 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกถึงอนัตรายของไฟฟ้าได ้ ;.   ฝึกนวดหวัใจใหผู้ป้ระสบภยัจากไฟฟ้าดูดได ้



 39

2. อธิบายวิธีการป้องกนัอนัตรายที�เกิดจาก 
 ไฟฟ้าได ้        
>. ปฐมพยาบาลผูถู้กกระแสไฟฟ้าดูดได ้  
A. สามารถปฏิบติังานทางดา้นไฟฟ้าและ 
 อิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ย่างปลอดภยั 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

1.1 ไฟฟ้าดูด 
 ไฟฟ้าดูด เป็นอาการที�เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายโดยร่างกายของมนุษยจ์ะเป็นตวันาํ

ไฟฟ้า อาการที�ถูกไฟฟ้าดูดจะขึ� นอยู่ก ับปริมาณของกระแสที�ไหลผ่านร่างกายและระยะเวลาที�ถูกดูด 
ดงันั�น จึงควรระมดัระวงัไม่ให้ร่างกายไปสัมผสัตวันาํไฟฟ้าที�มีกระแสไฟฟ้า โดยที�ส่วนหนึ� งของร่างกาย
สัมผสักบัพื�นดินหรือสัมผสักับตัวนําไฟฟ้าที� ติดตั� งอยู่บนพื�นดิน ซึ� งจะทําให้มีกระแสไหลผ่านร่างกาย 
ลงดินไดง่้าย 

1.2 การปฏิบติัเพื�อไม่ใหเ้กิดไฟฟ้าดูด 
  ในชีวิตประจาํวนั นับตั�งแต่ในบา้นพกัอาศยัในสถานที�ทาํงาน ตลอดจนถนน จะประกอบดว้ย
ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ จึงควรดูแลและระมดัระวงัตวัเองเพื�อความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายที�เกิดจาก
ไฟฟ้า ดงันี�  

1. ระมดัระวงัไม่ใหมื้อหรือส่วนใดของร่างกายไปสัมผสักบัอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ชาํรุดตามถนน 
2. ควรสังเกตหมั�นตรวจสอบและไม่ควรตั�งเสาอากาศโทรทศัน์ บริเวณที�มีสายไฟฟ้าแรงสูง 
3. ถา้ร่างกายเปียกไม่ควรแตะตอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดและอาจเสียชีวิต

ได ้
4. อยา่วางสายไฟฟ้าสอดไวใ้ตพื้�นพรมหรือวางของหนกักดทบั 
5. ควรต่อสายดินจากโครงโลหะผ่านหลักดินลงดินโดยเฉพาะตู้เย็นหรือตู้แช่ที�ต ั� งไวก้ับ 

พื�นซีเมนตห์รือพื�นที�ชื�นแฉะ 
6. อยา่ใชไ้ฟฟ้าชอ็ตปลา เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวิตได ้
7. ถา้พบอุปกรณ์ไฟฟ้าชาํรุด ตอ้งรีบแกไ้ขซ่อมแซมทนัที 
8. สายไฟแตกฉนวนหลุดตอ้งใชเ้ทปฉนวนไฟฟ้าพนัหุม้ลวดตวันาํให้มิดชิดและแน่นหนา 
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9. เตา้รับชนิดที�ต่อแยกไดห้ลายทางไม่ควรใชใ้นเวลาเดียวกนัเพราะจะทาํใหก้ระแสไฟฟ้าไหล
ในเตา้รับสูงมากเกินไปซึ� งจะทาํใหโ้หลดเกินเป็นเหตุใหเ้กิดความร้อน ทาํใหฉ้นวนเสียหาย 
กระแสไฟฟ้าลดัวงจรเกิดไฟลุกไหมไ้ด ้

1.3 การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ผูถู้กไฟฟ้าดูด 
 การช่วยเหลือผูถู้กไฟฟ้าดูดที�หยุดหายใจสามารถทาํไดห้ลายวิธีแต่วิธีการผายปอดพร้อมกบั
นวดหัวใจจะเป็นวิธีที�มีประสิทธิภาพและไดผ้ลดีที�สุดในการที�จะช่วยเหลือผูที้�หยุดหายใจใหก้ลบัมาหายใจ
ไดอี้กครั� งหนึ�ง  
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที� 1/18, คาบที� --V/NW) 

1. ครูชี�แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัคาํอธิบายรายวิชา จุดประสงคร์ายวิชา การวดัผลและประเมินผลการ
เรียน คุณลกัษณะนิสัยที�ตอ้งการใหเ้กิดขึ�น และขอ้ตกลงในการเรียน 

2. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� ; ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
3. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� ;  
4. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

4.1 ครูอธิบายความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
4.2 ครูตั�งคาํถามให้นักเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัความปลอดภัยในงาน

ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
4.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

5. ขั�นสอน 
5.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� ; เรื�องความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
5.2 ครูเชิญวิทยากรผูมี้ความรู้มาบรรยายและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื�องตน้ผูถู้กไฟฟ้าดูด 
5.3 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� ; 
5.4 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� ; การนวดหวัใจใหผู้ป้ระสบภยัจากไฟฟ้าดูด 
5.5 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
5.6 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

6. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
7. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. สื�อการเรียนรู้ 
1.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� ; เรื�องความปลอดภยัในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
1.2 แบบฝึกหดั 
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1.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
2.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้  ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
2.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. การวดัผลและการประเมินผล 
1.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
1.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
1.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

2. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
2.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
2.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
2.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเหนือเวลาเรียนไม่มี 

 

ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� ; 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� ; 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� ; 
 

เอกสารอ้างองิ 

1. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
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      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
2. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 

 

บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
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                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที� K หน่วยที� K 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า สอนครั� งที� =/;G 

ชื�อเรื�อง แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

=.; อะตอม ใบงานที� 2  แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและไฟฟ้า 
2.2 การเคลื�อนที�ของอิเล็กตรอน  
2.3 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า 
2.4 ชนิดของไฟฟ้า 
2.5 พลงังานไฟฟ้า 
  

แนวคดิสําคัญ 

 อะตอมจะประกอบไปด้วยอนุภาคไฟฟ้าเล็ก ๆ 3 ชนิด คืออิเล็กตรอน โปรตอนและนิวตรอน 
โดยที�อิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ โปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก และในนิวตรอนมีประจุไฟฟ้า 
เป็นกลางในสภาวะปกติอะตอมจะมีสภาพเสถียร ถา้อิเล็กตรอนที�อยู่วงนอกสุดไดรั้บพลงังานก็จะทาํให้
อิเล็กตรอน เคลื�อนที�ไปอยู่ในอะตอมที�อยู่ถ ัดไปทําให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนพลงังานที�จะทําให้
อิเลก็ตรอนในวตัถตุวันาํไหลได ้คือแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าเช่นถ่านไฟฉาย การกาํเนิดไฟฟ้าสามารถกาํเนิดไดจ้าก
หลายแหล่ง เช่น การเสียดสี การกด จากแสงอาทิตย์ ความร้อน ปฏิกิริยาเคมี และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
แหล่งกําเนิดไฟฟ้าจากแสงเช่นโซล่าเซลล์ ปฏิกิริยาเคมีเช่นถ่านไฟฉาย จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น 
จากเครื� องกาํเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าจะแบ่งเป็นไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส แต่ที�นิยมใช้งานคือไฟฟ้ากระแส 
ซึ� งจะมีไฟฟ้ากระแสสลบัและไฟฟ้ากระแสตรง 

 

สมรรถนะย่อย 

 แสดงความรู้เกี�ยวกบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 
 
 
 
 



 45

 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. อธิบายโครงสร้างของอะตอมได ้ ;.   ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
2. อธิบายการไหลของอิเลก็ตรอนได ้        
>. บอกที�มาของแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าได ้  
A. อธิบายโครงสร้างของถ่านไฟฉายได ้
C. อธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 
 กระแสตรงได ้
E. อธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 
 กระแสสลบัหนึ�งเฟสและสามเฟสได ้
F. บอกคุณสมบติัการต่อเซลลไ์ฟฟ้าอนุกรมและ 
 ขนานไดถู้กตอ้ง 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

=.; อะตอม 
 สสารที�มีในโลกนี�ประกอบดว้ยอนุภาคเลก็ ๆ ซึ� งเรียกว่าอะตอม (Atoms) หรือ ปรมาณู ภายใน

อะตอมจะประกอบไปดว้ยอนุภาคไฟฟ้าเล็ก ๆ 3 ชนิด คืออิเล็กตรอน โปรตอนและนิวตรอน โดยที�
อิเลก็ตรอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ โปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก และในนิวตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง 
การอยูร่่วมกนัของอนุภาคทั�งสามในอะตอมเป็นลกัษณะที�โปรตอนและนิวตรอนร่วมกนัอยู่ตรงกลาง เรียกว่า 
นิวเคลียส และมีอิเลก็ตรอนโคจรอยูร่อบ ๆ 

2.2 การเคลื�อนที�ของอิเล็กตรอน 
  ภายในอะตอมจะมีอิเลก็ตรอนโคจรอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสเป็นวง ๆ อิเล็กตรอนที�อยู่วงนอกสุด 
เรียกว่า อิเลก็ตรอนอิสระ ถา้อิเล็กตรอนที�อยู่วงนอกนี�ไดรั้บพลงังานก็จะทาํให้อิเลก็ตรอนเคลื�อนที�ไปอยู่ใน
อะตอมที�อยู่ถดัไปทาํใหเ้กิดการไหลของอิเลก็ตรอน พลงังานที�จะทาํใหอิ้เลก็ตรอนในวตัถุตวันาํไหลได ้คือ
เครื� องกาํเนิดไฟฟ้าเช่นถ่านไฟฉาย โดยจะทาํหน้าที�ทั� งการรับและจ่ายอิเล็กตรอน ซึ� งเรียกว่า ขั�วไฟฟ้า 
โดยกาํหนดไวว้า่ขั�วที�รับอิเลก็ตรอนเรียกว่า ขั วบวก ขั�วที�จ่ายอิเลก็ตรอนเรียกว่า ขั วลบ กระแสอิเลก็ตรอนจะ
ไหลจากขั�วลบไปหาขั�วบวก  
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2.3 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า  

  แหล่งกาํเนิดไฟฟ้ามีหลายชนิดสามารถจาํแนกไดด้งันี�  
1. แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าที�เกิดขึ�นจากการเสียดสีของวตัถุ    
2. แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าที�เกิดขึ�นจากพลงังานทางเคมี 
3. แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าที�เกิดขึ�นจากพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้า 
4. แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าที�เกิดขึ�นจากพลงังานแสง 
5. แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าที�เกิดขึ�นจากพลงังานความร้อน 
6. แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าที�เกิดขึ�นจากแรงกด 

2.4 ชนิดของไฟฟ้า 
  ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงันี�  

1.  ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ�นจากการเสียดสี โดยการนาํสารต่างชนิดมาถูกนัอิเลก็ตรอนที�อยู่ในวงจร
โคจรของสารทั�งสองอาจชนกนัไดท้าํใหส้ารชิ�นหนึ�งสูญเสียอิเลก็ตรอนไปให้กบัสารหนึ�ง แต่เนื�องจากว่าสาร
เหล่านี� ไม่ไดต่้อกบัสารภายนอก อิเลก็ตรอนไม่มีโอกาสถ่ายเทไดจึ้งคงอยู่ที�สารนั�น จึงเรียกไฟฟ้าแบบนี� ว่า
ไฟฟ้าสถิต 

2. ไฟฟ้ากระแสคือ แหล่งกําเนิดไฟฟ้าที�มนุษย์คิดค้นขึ� นมา เกิดจากการเคลื�อนที�ของ
อิเลก็ตรอนไปตามสายตวันาํหรือสายไฟฟ้าดว้ยความเร็วเท่าแสงคือ 186,000 ไมล ์ต่อวินาที หรือ 300 ลา้น
เมตรต่อวินาทีไฟฟ้ากระแส เป็นไฟฟ้าที�ใชอ้ยู่ในบา้นพกัอาศยั และในโรงงานอตุสาหกรรมทั�วไป 

2.5 พลงังานไฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้า (Energy) หมายถึง ความสามารถของแรงดนัไฟฟ้าที�ทาํใหป้ระจุไฟฟ้าเคลื�อนที�  

 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที� K/18, คาบที� N-Q/NW) 

8. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� = ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
9. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� =  
10. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

10.1 ครูอธิบายแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 
10.2 ครูตั�งคาํถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและ

พลงังานไฟฟ้า 
10.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

11. ขั�นสอน 
11.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� = เรื�องแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 
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11.2 ครูนาํตวัอย่างแหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมาแสดงให้นักเรียนดู แลว้ให้นกัเรียนร่วมกนั
อภิปราย 

11.3 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� = 
11.4 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� = แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและไฟฟ้า 
11.5 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
11.6 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

12. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
13. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

3. สื�อการเรียนรู้ 
3.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� 2 เรื�องแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า 
3.2 ตวัอยา่งแหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
3.3 แบบฝึกหดั 
3.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4. แหล่งการเรียนรู้ 
4.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้  ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
4.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

3. การวดัผลและการประเมินผล 
3.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
3.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

4. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
4.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
4.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
4.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
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4.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 

 

ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� = 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� = 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� = 
 

เอกสารอ้างองิ 

3. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
4. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที� L หน่วยที� L 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ สอนครั� งที� >/;G 

ชื�อเรื�อง กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

3.1 กฎของโอห์ม ใบงานที� 3 กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้า   
>.= วงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ เบื�องตน้ 
3.3 วงจรอนุกรม 
3.4 วงจรขนาน 
>.C วงจรผสม 
  

แนวคดิสําคัญ 

ยอร์จซีมอนโอห์ม นกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนั ไดคิ้ดคน้กฎของโอห์มกล่าวว่า ความสัมพนัธ์ของแรงดนั
กระแสและความตา้นทาน โดยปริมาณของกระแสไฟฟ้าที�ไหลในวงจรจะเปลี�ยนแปลงไปตามค่าแรงดนั 
ที� จ่ายให้กับวงจรนั� นแต่เปลี�ยนแปลงเป็นส่วนกลับกับความต้านทานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื� องต้น 

มีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วนคือแหล่งจ่ายไฟฟ้า สายตวันาํ และโหลด วงจรอนุกรม คือการนําเอาอุปกรณ์ 
ทางไฟฟ้ามาต่อกนัในลกัษณะที�ปลายดา้นหนึ� งของอุปกรณ์ตวัที� 1 ต่อเข้ากับอุปกรณ์ตวัที� 2 จากนั�น 
นาํปลายที� เหลือของอุปกรณ์ตัวที� 2 ไปต่อกบัอุปกรณ์ตวัที� 3 ไปเรื� อย ๆ มีผลทาํให้กระแสที�ไหลในวงจร 
มีค่าเท่ากนั ความตา้นทานรวมของวงจรมีค่าเท่ากบัความตา้นทานทุกตวัรวมกนั วงจรขนาน คือวงจรที�เกิด
จากการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตั�งแต่ 2 ตวัขึ�นไปต่อคร่อมหลงัชนหลงักนัไปเรื�อย ๆ มีผลทาํใหค่้าของแรงดนัไฟฟ้า
ที�ตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตวัมีค่าเท่ากนั ส่วนการไหลของกระแสไฟฟ้าจะมีตั�งแต่ 2 ทางขึ�นไปส่วนค่า
ความตา้นทานรวมภายในวงจรขนานจะมีค่าเท่ากบัผลรวมของส่วนกลบัของค่าความตา้นทานทุกตวัรวมกนั 
วงจรผสมเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าดังแต่ > ตวัขึ�นไปต่อกนัเป็นวงจรอนุกรมและวงจรขนานผสมกนัไป 
ทาํใหคุ้ณสมบติัวงจรเปลี�ยนไปตามวงจรอนุกรมและวงจรขนาน 

 

สมรรถนะย่อย 

 แสดงความรู้เกี�ยวกบักฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
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จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. อธิบายกฎของโอห์มไดถู้กตอ้ง ;.   ประกอบและวดัทดสอบวงจรไฟฟ้า 
2. คาํนวณหาค่า แรงดนั กระแสและความ  เบื�องตน้ 
 ตา้นทานจากกฎของโอห์มไดถู้กตอ้ง          
>. บอกส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 
A. บอกลกัษณะและคุณสมบติัของวงจรอนุกรม 
 วงจรขนานและวงจรผสมไดถู้กตอ้ง 
C. คาํนวณหาค่าความตา้นทาน กระแส และแรงดนั 
 จากวงจรอนุกรม ขนาน ผสมไดถู้กตอ้ง 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

3.1 กฎของโอห์ม 

 ยอร์จซีมอนโอห์ม (George Simon Ohm) นกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนั ไดคิ้ดคน้กฎของโอห์มโดย
กล่าววา่ ในวงจรไฟฟ้าใด ๆ จะประกอบดว้ยส่วนสําคญั 3 ส่วน คือ แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าซึ� งประกอบดว้ย
แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือความตา้นทานไฟฟ้า ความสําคญัของวงจรไฟฟ้าที�จะตอ้ง
คาํนึงถึงเมื�อมีการต่อวงจรไฟฟ้าใด ๆ จะตอ้งทราบค่าแรงดนัและกระแสที�จะทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าไม่เสียหาย
ดงันั�นจึงไดส้รุปเป็นกฎของโอห์มออกมาดงันี�  คือ 
 1) ในวงจรใด ๆ กระแสไฟฟ้า (I) ที�ไหลในวงจรนั�นจะเป็นแปรผนัตรงกบัแรงดนัไฟฟ้า (E) 
 I α E 
 2) ในวงจรใด ๆ กระแสไฟฟ้าที�ไหลในวงจรนั�นจะแปรผนัตรงกบัความตา้นทานไฟฟ้า (R) 

 I α R
1  

 สามารถเขียนเป็นสูตรคาํนวณไดด้งันี�  

I    =   R
E  
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>.= วงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
 วงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ มีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้า สายตวันาํ และโหลด 
3.3 วงจรอนุกรม 
 วงจรอนุกรม (Series Circuit) หมายถึงการนาํเอาอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามาต่อกนัในลกัษณะที�ปลาย

ดา้นหนึ� งของอุปกรณ์ตวัที� 1 ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ตวัที� 2 จากนั�นนาํปลายที�เหลือของอุปกรณ์ตวัที� 2 ไปต่อกบั
อุปกรณ์ตวัที� 3 และจะต่อลกัษณะนี�ไปเรื�อย ๆ 

3.4 วงจรขนาน 
 วงจรขนาน (Parallel Circuit) คือวงจรที�เกิดจากการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตั�งแต่ 2 ตวัขึ�นไปต่อคร่อม

หลงัชนหลงักนัไปเรื�อย ๆ มีผลทาํใหค่้าของแรงดนัไฟฟ้าที�ตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตวัมีค่าเท่ากนั ส่วน
การไหลของกระแสไฟฟ้าจะมีตั�งแต่ 2 สาขาขึ�นไป ส่วนค่าความตา้นทานรวมภายในวงจรขนานจะมีค่า
เท่ากบัผลรวมของส่วนกลบัของค่าความตา้นทานทุกตวัรวมกนั ซึ� งค่าความตา้นทานรวมภายในวงจรไฟฟ้า
แบบขนานจะมีค่านอ้ยกว่าค่าความตา้นทานที�มีค่านอ้ยที�สุดเสมอ และค่าแรงดนัที�ตกคร่อมตวัตา้นทานไฟฟ้า
แต่ละตวัจะมีค่าเท่ากบัแหล่งจ่าย 

>.C วงจรผสม 
 วงจรผสมคือวงจรที�ประกอบดว้ยอุปกรณ์ตั�งแต่ > ตวัขึ�นไปนาํมาต่อกนัทั�งแบบขนานและแบบ

อนุกรมผสมกนั 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที� 3/18, คาบที� 9-12/NW) 

14. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� 3 ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
15. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� 3  
16. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

16.1 ครูอธิบายกฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
16.2 ครูตั� งคําถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ แล้วร่วมกันอภิปรายเกี�ยวกับกฎของโอห์มและ

วงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
16.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

17. ขั�นสอน 
17.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� > เรื�องกฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
17.2 ครูยกตวัอย่างการนาํกฎของโอห์มไปใชง้าน แลว้สุ่มให้นกัเรียนออกมาฝึกคาํนวณหนา้ชั�น

เรียนตามโจทยที์�ครูกาํหนดให ้
17.3 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� > 
17.4 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� > กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
17.5 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
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17.6 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 
18. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
19. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

5. สื�อการเรียนรู้ 
5.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� > เรื�องกฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื�องตน้ 
5.2 แบบฝึกหดั 
5.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

6. แหล่งการเรียนรู้ 
6.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
6.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

5. การวดัผลและการประเมินผล 
5.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
5.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
5.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
5.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

6. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
6.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
6.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
6.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
6.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
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ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� 3 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 3 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� 3 
 

เอกสารอ้างองิ 

5. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
6. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� V หน่วยที� V 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง สอนครั� งที� A/;G 

ชื�อเรื�อง วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

4.1 หลอดไส้ ใบงานที� 4 วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
A.= หลอดฟลูออเรสเซนต ์

A.> หลอดแสงจนัทร์ 
A.A หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์
4.5 หลอดคอมแพคบลัลาสตภ์ายในชนิด 

อิเลก็ทรอนิกส์ 
A.E หลอดคอมแพคบลัลาสตภ์ายนอก 
  

แนวคดิสําคัญ 
การที�จะทาํให้เกิดแสงสว่างในวงจรไฟฟ้าไดน้ั� น ในวงจรจะต้องประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้า

สําหรับป้อนแรงดันและกระแสให้กับหลอดโดยผ่านสายไฟ โดยที�แหล่งจ่ายไฟฟ้าจะเป็นแบบไฟฟ้า
กระแสตรงหรือกระแสสลบัขึ�นอยูก่บัชนิดของหลอดที�ตอ้งการใชก้บัไฟฟ้าประเภทใด ถา้เป็นไฟฟ้าที�ใชต้าม
อาคารบา้นเรือน ตอ้งป้อนไฟฟ้ากระแสสลบัใหก้บัหลอดไฟ 

 หลอดไฟที�ใชง้านในปัจจุบนัมีอยูม่ากมายหลายประเภท เช่น หลอดไส้ หลอดนีออน หลอดแสงจนัทร์ 
หลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอดทงัสเตนฮาโลเจน หลอดไลหะฮาไลด์ หลอดโซเดียม เป็นตน้ หลอดบาง
ประเภทเป็นที�คุน้เคยและพบเห็นไดท้ั�วไป เช่น หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต ์เป็นตน้ 

 

สมรรถนะย่อย 

 แสดงความรู้เกี�ยวกบัวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกขอ้ดีขอ้เสียของหลอดแต่ละชนิดได ้ ;.   ต่อและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
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2. อธิบายการต่อวงจรหลอดไส้ได ้  เบื�องตน้ 
           
>. อธิบายการทาํงานวงจรหลอดฟลูออเรสเซนตไ์ด ้
A. คาํนวณหาค่ากาํลงังานที�เกิดขึ�นกบัหลอดไฟ 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

4.1 หลอดไส้ 
 หลอดไส้ (Incandescent Lamp) เป็นหลอดที�มีใชอ้ยู่ในยุคแรก ๆ ในปัจจุบนัถึงแมจ้ะมีการใช้
งานนอ้ยลง เนื�องจากปริมาณแสงที�เปล่งออกมาต่อกาํลงัไฟฟ้าที�ใชมี้ค่าน้อยเมื�อเปรียบเทียบกบัหลอดชนิด
อื�นๆ และมีอายุการใชง้านที�สั� นกว่า แต่ก็ยงัมีใชง้านอยู่ ดว้ยเหตุผลที�ว่ามีราคาถูก มีหลายขนาด หลายรูปร่าง 
และมีหลายสี 

A.= หลอดฟลูออเรสเซนต ์
 เป็นหลอดไฟฟ้าที�นิยมใช้กนัทั�วไป เพราะว่าใหแ้สงสว่างนวลสบายตา และมีอายุการใชง้าน 
ที�ยาวนานกวา่หลอดไสถึ้ง 8 เท่า ลกัษณะของหลอดเป็นรูปทรงกระบอก รูปวงกลมและตวัยู มีขนาดอตัราทน
กาํลงั 10 วตัต ์20 วตัต ์32 วตัต ์และ 40 วตัต ์เป็นตน้ ขนาด 40 วตัต์มีอายุการใชง้าน 8,000 ถึง 12,000 ชั�วโมง 
ใหค้วามสวา่งของแสงประมาณ 3,100 ลูเมน 

A.> หลอดแสงจนัทร์ 
 การทาํงานของหลอดแสงจนัทร์ อาศยัหลกัการผา่นกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในหลอดบรรจุก๊าซเฉื�อย
ผสมไอปรอทความดนัสูง ทาํใหเ้ปล่งแสงออกมา เมื�อก๊าซความดนัสูงแตกตวั โดยอาศยัการอาร์ก หรือการ
เกิดประกายไฟของขั�วหลอดดงันั�นจึงตอ้งการแรงดนัสูงมากในการจุดหลอด ปกติจะใชบ้ลัลาสตช่์วย ซึ� งตอ้ง
เป็นบลัลาสตที์�ใชเ้ฉพาะกบัหลอดแสงจนัทร์เท่านั�น แต่มีหลอดแสงจนัทร์ที�ออกแบบพิเศษขึ�นมาสามารถจุด
หลอดไดโ้ดยไม่ตอ้งใชบ้ลัลาสต ์แต่มีประสิทธิภาพตํ�ากว่าหลอดแสงจนัทร์แบบมีบลัลาสต ์รูปร่างลกัษณะ
ของหลอดแสงจนัทร์ 

A.A หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์
  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์คือ หลอดฟลูออเรสเซนตข์นาดเลก็ พฒันาขึ�นมาเพื�อประหยดั
พลงังานไฟฟ้าและใชแ้ทนหลอดไสมี้กาํลงัส่องสวา่งสูง มีอายกุารใชง้านเฉลี�ย 8,000 ชั�วโมง  
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4.5 หลอดคอมแพคบลัลาสตภ์ายในชนิดอิเลก็ทรอนิกส์ 
 เป็นหลอดประหยดัไฟอีกชนิดหนึ�ง บลัลาสตแ์ละสตาร์ทเตอร์เป็นแบบอิเลก็ทรอนิกส์เรียกรหสั
หลอดว่า PCL อายกุารใชง้านเฉลี�ย 8,000 ชั�วโมง มีขนาด 9 วตัต ์11 วตัต ์15 วตัต ์และ 20 วตัต ์

A.E หลอดคอมแพคบลัลาสตภ์ายนอก 
 หลอดชนิดนี�บลัลาสตแ์ละสตาร์ทเตอร์จะอยู่ภายนอกคือสามารถเปลี�ยนเฉพาะหลอดไดห้ลอด
ชนิดนี� มีรหสั PL – S หรือเรียกว่า หลอดตะเกียบ มีขนาด 7 วตัต ์9 วตัต ์และ 11 วตัต ์
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที� V/18, คาบที� -L--W/NW) 

20. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� A ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
21. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� A  
22. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

22.1 ครูอธิบายวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
22.2 ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
22.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

23. ขั�นสอน 
23.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� A เรื�องวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
23.2 ครูนําตัวอย่างหลอดไฟประเภทต่าง ๆ มาให้นักเรียนพิจารณา แล้วให้นักเรียนร่วมกัน

อภิปราย 
23.3 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� 4 
23.4 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� A วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
23.5 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
23.6 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

24. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
25. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

7. สื�อการเรียนรู้ 
7.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� 4 เรื�องวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง 
7.2 ตวัอยา่งหลอดไฟประเภทต่าง ๆ 
7.3 แบบฝึกหดั 
7.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

8. แหล่งการเรียนรู้ 
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8.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
8.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

7. การวดัผลและการประเมินผล 
7.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
7.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
7.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
7.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

8. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
8.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
8.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
8.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
8.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 

 

ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� 4 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 4 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� 4 
 

เอกสารอ้างองิ 

7. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
8. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
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                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� N หน่วยที� N 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน สอนครั� งที� C/;G 

ชื�อเรื�อง อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

C.; ฟิวส์ ใบงานที� 5 อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อ 
C.= ปลัmกฟิวส์ สายดิน 
C.> สวิตชต์ดัวงจรอตัโนมติั 
C.A สวิตชทิ์ชิโน่  
C.C โหลดเซ็นเตอร์  
5.6 เซฟตี�สวิตช ์ 
C.F การต่อสายดิน  
  

แนวคดิสําคัญ 

ไฟฟ้าที�ใชต้ามบา้นเรือนเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั นิยมเรียกสั� น ๆ ว่า ไฟเอซี (AC : Alternating 
Current) มีค่าความต่างศกัยเ์ท่ากบั 220 โวลต ์1 เฟส 2 สาย สายหนึ�งมีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนย ์เมื�อเทียบกบัพื�นดิน 
เรียกว่า สายนิวตรอน (Neutral Wire) หรือสาย N ส่วนอีกสายหนึ� งจะมีศกัยไ์ฟฟ้าสูงเมื�อเทียบกบัพื�นดิน
เรียกว่า สายไฟ (Live Wire หรือ Hot Wire) นิยมเรียกสั�น ๆ ว่าสาย Line หรือ L ดว้ยเหตุนี� เอง ศกัยไ์ฟฟ้า
ระหว่างสาย L กบั N จึงต่างศกัยก์นั 220 โวลต์ ถา้หากว่าสาย L สัมผสักบัสาย N โดยไม่ผ่านโหลดใด ๆ จะ
ทาํให้เกิดความร้อนจาํนวนมหาศาล ณ จุดที�สายสัมผสักนั ส่งผลให้เกิดการอาร์กและเกิดประกายไฟอย่าง
รุนแรง ทาํให้สายไฟฟ้าหลอมละลาย และขาดออกจากกนัในทนัที ลกัษณะเช่นนี� เรียกว่า เกิดการลดัวงจร 
หรือเรียกว่า ไฟช็อต ในทางปฏิบติัจึงตอ้งติดตั�งอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้า เพื�อป้องกนัอนัตรายที�จะเกิดกบัระบบ
ไฟฟ้า เนื�องจากการลดัวงจร  การเลือกอุปกรณ์ตดัตอนกระแสไฟฟ้า จะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงหลกัการทาํงาน
ของอุปกรณ์ป้องกนัแต่ละชนิด เพื�อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกนัไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความ
ปลอดภยั อุปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้าที�นิยมใชก้นัทั�วไปตามบา้นเรือนและอาคารสาํนกังานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฟิวส์ 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตชทิ์ชิโน่ โหลดเซ็นเตอร์ เซฟตี�สวิตช ์และ กราวดร๊์อด 

 

สมรรถนะย่อย 
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แสดงความรู้เกี�ยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าได ้ ;.   ประกอบและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั 
2. อธิบายโครงสร้างของฟิวส์แต่ละชนิดได ้  ไฟฟ้าและการต่อสายดินเบื�องตน้      
>. อธิบายหลกัการทาํงานของสวิตชต์ดัวงจร 
 อตัโนมติัได ้
A. สามารถติดตั�งเครื�องตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมติั 
 เขา้กบัระบบไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
C. บอกวิธีการปรับความไวของเครื�องตดักระแส 
 ไฟฟ้าอตัโนมติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
E. เลือกขนาดของสายดินและการต่อลงดินได ้
 อย่างถูกตอ้ง 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

C.; ฟิวส์ 
 ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัที�นิยมใชง้านทั�วไป เนื�องจากใชง้านง่าย ติดตั�งสะดวก ฟิวส์จะ

ทาํหนา้ที�ตดักระแสออกจากวงจร เมื�อเกิดการลดัวงจรและกระแสไฟฟ้าไหลเกินพิกดั ส่วนประกอบของฟิวส์
ทาํจากโลหะผสม เช่น ทองแดง ตะกั�ว ดีบุก สามารถนาํไฟฟ้าไดดี้ จุดหลอมละลายตํ�าฟิวส์จะหลอมละลาย
ทนัทีเมื�อมีกระแสไหลผ่านมากเกินค่าพิกดัที�ฟิวส์สามารถจะทนได ้การใชง้านฟิวส์จะตอ้งใชง้านร่วมกบั
กระบอกฟิวส์ เพื�อป้องกนัอนัตรายและสับเปลี�ยนไดส้ะดวก 

C.= ปลัmกฟิวส์ 
 ปลัmกฟิวส์ (Plug Fuse) หมายถึง ฟิวส์ที�มีเครื�องห่อหุ้มฟิวส์ไวท้ั�งหมด และเป็นอุปกรณ์ที�ใชง้าน

คู่กบัสะพานไฟหรือคตัเอาต์บนแผงจ่ายไฟ ปลัmกฟิวส์ที�ใชง้านทั�วไปเป็นชนิด D – Fuse ซึ� งบรรจุไวใ้น
กระเบื�องทรงกระบอกกลวงปิด ภายในบรรจุทรายละเอียดเพื�อช่วยในการดบัอาร์กและระบายความร้อนเมื�อ
ฟิวส์ขาด 

C.> สวิตชต์ดัวงจรอตัโนมติั 
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 สวิตช์ตดัวงจรอตัโนมติั (Circuit Breaker) หมายถึง อุปกรณ์ที�ทาํงานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้า
แบบไม่อตัโนมติัแต่สามารถเปิดวงจรไดอ้ตัโนมติั ถา้มีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที�กาํหนดโดยไม่มีความ
เสียหายเกิดขึ�น โดยที�เซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ไดรั้บความเสียหาย เมื�อแกไ้ขวงจรเสร็จก็สามารถใชง้านเซอร์กิต
เบรก – เกอร์ใหม่ไดอี้กโดยโยกสวิตชที์�เบรกเกอร์อีกครั� ง 

C.A สวิตชทิ์ชิโน่  
 สวิตช์ทิชิโน่ (Ticino) เป็นอุปกรณ์ตดัตอนและป้องกนัเฉพาะจุดซึ� งนิยมใช้ทั�วไป เนื�องจาก

สามารถป้องกนัได ้ทั�งการลดัวงจรและโอเวอร์โหลด จึงเหมาะที�สุดสําหรับการป้องกนัระบบปรับอากาศ 
(Air conditioner) โครงสร้างภายนอกจะมีปุ่มสีแดงและสีดาํเพื�อควบคุมการทาํงาน 

C.C โหลดเซ็นเตอร์  
 โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) หมายถึง ศูนยค์วบคุมการจ่ายไฟ มีลกัษณะเป็นตูโ้ลหะทาํจาก 

แผ่นเหลก็บาง ๆ ภายในจะมีร่องสาํหรับเสียบลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ลูกซีบี) โดยจะตดัเฉพาะวงจรของสาย 
Line เพียงอย่างเดียว นิยมใชต้ามอาคารที�มีจาํนวนหลาย ๆ ชั�น หรือภายในอาคารที�มีการใชก้ระแสจาํนวน
มาก นอกจากนี� ยงัง่ายต่อการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในหลงั เนื�องจากมีอิสระในการตัดและต่อวงจร 
กล่าวคือ ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์หนึ�งตวัจะใชค้วบคุมระบบไฟฟ้าหนึ� งห้องทั�งวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจร
กาํลงั 

5.6 เซฟตี�สวิตช ์ 
 เซฟตี�สวิตช ์(Safety Switch) เรียกอีกอยา่งหนึ� งว่า สวิตช์นิรภยั เป็นอุปกรณ์ตดัตอนและป้องกนั 

อนัแรกที�ทาํหน้าที� รับแรงดนัไฟฟ้าจากภายนอกอาคารเขา้มาภายในตวัอาคาร ดงันั�น ในอาคารหนึ� งหลงั
อาจจะมีเซฟตี�สวิตช์เพียงตวัเดียว ยกเวน้ในกรณีที�เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีการออกแบบไวเ้ป็นการเฉพาะ
เท่านั�น จึงอาจจะมีเซฟตี�สวิตช์มากกว่าหนึ�งตวั ดงันั�น จึงออกแบบใหมี้ความแข็งแรงพิเศษ 

C.F การต่อสายดิน 
 การต่อสายดิน (Ground) หรือที�เรียกอีกอย่างว่า การต่อลงกราวด ์หมายถึง การใชต้วันาํไฟฟ้า

ต่อเชื�อมระหว่างวงจรไฟฟ้าหรือเครื� องใชไ้ฟฟ้าส่วนที�เป็นโลหะลงสู่พื�นดิน ถา้หากเกิดมีกระแสรั�วไหล
กระแสก็จะไหลลงดิน ทาํให้ผูที้�ไปสัมผสัปลอดภยัจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูด ดงันั�นการต่อสายดินจึงเป็น
วิธีการป้องกนัอนัตรายที�ดีที�สุด แต่ตามบา้นเรือนส่วนใหญ่จะไม่นิยมต่อลงดิน ซึ� งเป็นการมองขา้มความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น หลกัดิน (Ground rod) ตอ้งทาํดว้ยวสัดุที�ทนต่อการผุกร่อน และไม่เป็นสนิม 
เช่น แท่งทองแดง แท่งเหล็กชุบหรือหุ้มดว้ยทองแดงและไม่มีปลายเหล็กโผล่ออกมาสัมผสักบัเนื�อดิน เพื�อ
ไม่ใหเ้หลก็เป็นสนิม และตอ้งไม่มีการเจาะรูเพื�อยึดทองแดงกบัเหลก็ให้ติดกนั มิฉะนั�นแท่งเหลก็จะเป็นสนิม
ตามรูที�เจาะนั�น  
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที� 5/18, คาบที� 17-20/NW) 

26. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� 5 ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
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27. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� 5  
28. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

28.1 ครูอธิบายอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน 
28.2 ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและ

การต่อสายดิน 
28.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

29. ขั�นสอน 
29.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� 5 เรื�องอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน 
29.2 ครูนําตัวอย่างและรูปภาพเกี�ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ มาให้นักเรียน

พิจารณา แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
29.3 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� 5 
29.4 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� 5 อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน 
29.5 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
29.6 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

30. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
31. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

9. สื�อการเรียนรู้ 
9.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� 5 เรื�องอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน 
9.2 ตวัอยา่งและรูปภาพเกี�ยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  
9.3 แบบฝึกหดั 
9.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

10. แหล่งการเรียนรู้ 
10.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
10.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

9. การวดัผลและการประเมินผล 
9.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
9.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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9.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
9.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

10. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
10.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
10.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
10.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
10.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 

 

ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� 5 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 5 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� 5 
 

เอกสารอ้างองิ 

9. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
10. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� W หน่วยที� W 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  การควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ สอนครั� งที� E/;G 

ชื�อเรื�อง การควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

E.; ความหมายและจุดประสงคข์องการ ใบงานที� 6.1 การเริ�มเดินสปิตเฟสมอเตอร์ 
ควบคุมมอเตอร์  ใบงานที� 6.2 วงจรสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส 

E.= อุปกรณ์ที�ใชส้าํหรับการควบคุมมอเตอร์ โดยตรง  
E.> มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
E.A วิธีการควบคุมมอเตอร์  
 

  
แนวคดิสําคัญ 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัที�ใชง้านโดยทั�วไปจะมีอยู่ = ชนิดคือ ; เฟส และ > เฟส การที�จะทาํให้
มอเตอร์หมุนจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันเช่น สวิตช์ ฟิวส์ คอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย ์
ไทม์เมอร์รีเลย์ เป็นต้น วงจรควบคุมมอเตอร์มีหน้าที�สําคัญคือ ควบคุมความเร็ว กลบัทิศทางการหมุน 
ป้องกนัโหลดมอเตอร์เกินซึ� งจะขึ�นอยู่กบัการใชง้านและการออกแบบวงจรควบคุมใหเ้หมาะสมกบังาน 

 

สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัการควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกความหมายและจุดประสงคข์องการ ;.   ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ควบคุมมอเตอร์ได ้  เบื�องตน้ 
2. บอกอุปกรณ์ที�ใชใ้นการควบคุมมอเตอร์ได ้ =. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ > เฟส 
>. อธิบายหลกัการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ; เฟส  เบื�องตน้ 
 และ > เฟส ได ้   
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A. อธิบายวิธีการควบคุมมอเตอร์ ; เฟส และ > เฟส ได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

E.; ความหมายและจุดประสงคข์องการควบคุมมอเตอร์  
 การควบคุมมอเตอร์ หมายถึง การควบคุมใหม้อเตอร์หมุนใชง้านได ้โดยมอเตอร์ไม่ไหมแ้ละ
ประหยดักระแสไฟฟ้า เนื�องจากมอเตอร์หมุนไดร้วดเร็วทนัที ในขณะที�มอเตอร์จะเริ�มหมุนมอเตอร์จะใช้
กระแสเริ�มตน้หมนุประมาณ 2 – 6 เท่าของกระแส ตอนที�มอเตอร์ทาํงานปกติและใชเ้วลาในการเร่งความเร็ว 
จนถึงความเร็วปกติ ยิ�งถา้เป็นมอเตอร์ที�มีกาํลงัแรงมา้สูง ๆ ยิ�งตอ้งใชเ้วลาในการเร่งความเร็วมาก อนัเป็น
สาเหตุใหม้อเตอร์เกิดการไหมไ้ด ้
 การบังคับให้มอเตอร์ทํางานตามที�ต้องการ ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน ซึ� ง
ประกอบดว้ย 
 ;) การเริ�มหมุน หมายถึง การเริ�มหมุนของมอเตอร์ควรจะปฏิบติัอย่างไร เช่น ลดแรงดนัขณะ 
เริ�มหมุน หรือจ่ายแรงดันเต็มพิกดั เนื�องจากมีผลต่อแรงบิด หรือทอร์ก (Torque) อนัจะทาํให้เกิดความ
เสียหายต่อแหวนและตลบัลูกปืนของมอเตอร์ได ้
 =) การสลบัทิศทางการหมุน (Direction Control) หมายถึง การบงัคบัให้มอเตอร์กลบัทางหมุน
แบบทนัทีทนัใดจากทวนเขม็นาฬิกา หรือตรงกนัขา้มหรือใหม้อเตอร์หยดุหมุนก่อนจึงค่อยกลบัทางหมุน 
 >) การควบคุมความเร็ว (Speed Motor) หมายถึง การบงัคบัให้มอเตอร์หมุนชา้ลงหรือเร็ว
กว่าเดิมเนื�องจากมอเตอร์บางชนิดออกแบบให้มีขดลวดมากกว่า 1 ชุด ดงันั�น จึงตอ้งสังเกตที�ป้ายบอกพิกดั
หรือเนมเพลต (Name Plate) ใหเ้ขา้ใจก่อนนาํไปใชง้าน 
 A) การจาํกดักระแสขณะเริ�มหมนุ หมายถึง การหลีกเลี�ยงไม่ให้มีกระแสจาํนวนมากขณะที�เริ�ม
หมุน เพื�อป้องกนัฉนวนของขดลวดไดรั้บความเสียหาย เช่น ใชต้วัตา้นทานต่อร่วมเขา้กบัวงจรขณะเริ�มหมุน 
หรือเริ�มหมุนแบบสตาร์รันแบบเดลตา้ 
 C) การป้องกนัมอเตอร์ หมายถึง การติดตั�งอุปกรณ์ป้องกนัอย่างเหมาะสม เพื�อป้องกนัการใช้
งานเกินกาํลงั (Overload) หรือการลดัวงจร (Short Circuit) รวมถึงความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานอีกดว้ย 

E.= อุปกรณ์ที�ใชส้าํหรับการควบคุมมอเตอร์ 
 การควบคุมมอเตอร์แบบกึ�งอตัโนมติั จะตอ้งใชอ้ปุกรณ์ประกอบหลายอยา่ง ไดแ้ก่ Push Button 
Switch, Overload Relay, Magnetic Switch, Timer Relay, Pilot Lamp, Auxiliary Relay และ Fuse 
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E.> มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
 อินดกัชั�นมอเตอร์ (Induction Motor) ที�นิยมใชง้านทั�วไป จะอาศยัวิธีการเหนี�ยวนาํทางไฟฟ้า 
กล่าวคือ ตวัโรเตอร์ (Rotor) ซึ� งเป็นส่วนที�หมุนจะไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายเขา้มา เหมือนกบัมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง แต่จะอาศัยการเหนี�ยวนําไฟฟ้าที� เกิดจากขดลวดตัวนําซึ� งพนัไวใ้นร่องสล๊อดของสเตเตอร์ 
โดยเกิดเป็นแรงบิดควบคู่ระหว่างโรเตอร์กบัสเตเตอร์ และทาํใหโ้รเตอร์หมุนไปได ้ที�นิยมใชง้านโดยทั�วไป 
แบ่งออกเป็น = ชนิดคือชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส 

E.A วิธีการควบคุมมอเตอร์  
  ความหมายของวิธีการควบคุมมอเตอร์ 
 ;) การควบคุมด้วยมือ หรือที� เรียกว่า Manual Control หมายถึงใช้คนหรือโอเปอเรเตอร์ 
(Operator) ทาํหนา้ที�ควบคุมโดยตรง เช่น ใชวิ้ธีการเสียบเขา้กบัปลัmก ส่วนมากจะใชก้บัมอเตอร์ที�มีขนาดเลก็ 
ไดแ้ก่ เครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทั�วไป 
 =) แบบกึ�งอตัโนมติั หมายถึงการใชอุ้ปกรณ์ประกอบเขา้มาช่วยในการควบคุม ไดแ้ก่ Magnetic 
Contactor และ Push Button Switch ซึ� งเป็นวิธีการควบคุมที�จะกล่าวถึงต่อไป 
 >) แบบอัตโนมัติ หรือที� เรียกว่า Automatic Control หมายถึง การติดตั� งอุปกรณ์ตรวจจับ 
(Sensor Devices) ไวต้ามจุดต่าง ๆ เพื�อใหส้ามารถทาํงานไดเ้องตลอดเวลา ตวัอย่างเช่น การติดตั�งสวิตช์ลูก
ลอย (Float Switch) เพื�อควบคุมระดบันํ�าในถงั หรือติดตั�ง Timer Relay เพื�อนบัเวลา  
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที� 6/18, คาบที� 21-24/NW) 

32. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� 6 ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
33. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� 6  
34. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

34.1 ครูอธิบายการควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ 
34.2 ครูตั�งคาํถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ แลว้ร่วมกันอภิปรายเกี�ยวกับการควบคุมมอเตอร์

เบื�องตน้ 
34.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

35. ขั�นสอน 
35.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� 6 เรื�องการควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ 
35.2 ครูนาํรูปภาพเกี�ยวกบัอุปกรณ์ที�ใชส้ําหรับควบคุมมอเตอร์มาให้นักเรียนพิจารณา แลว้ให้

นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
35.3 ครูอธิบายเรื�องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ; เฟส และ > เฟส แลว้ใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม 
35.4 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� E.; และ E.= 
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35.5 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� E.; การเริ� มเดินสปิตเฟสมอเตอร์ และ ใบงานที�  6.2 วงจร
สตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสโดยตรง 

35.6 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
35.7 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

36. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
37. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

11. สื�อการเรียนรู้ 
11.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� E เรื�องการควบคุมมอเตอร์เบื�องตน้ 
11.2 รูปภาพเกี�ยวกบัอุปกรณ์ที�ใชส้าํหรับควบคุมมอเตอร์ 
11.3 แบบฝึกหดั 
11.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

12. แหล่งการเรียนรู้ 
12.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
12.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

11. การวดัผลและการประเมินผล 
11.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
11.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
11.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
11.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

12. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
12.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
12.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
12.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
12.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
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งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
 

ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� E.; และ E.= 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� E 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� E 
 

เอกสารอ้างองิ 

11. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
12. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� P หน่วยที� P 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  ตวัตา้นทาน สอนครั� งที� F/;G 

ชื�อเรื�อง ตวัตา้นทาน จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

7.1 แบบของตวัตา้นทานไฟฟ้า ใบงานที� 7.1   แบบของตวัตา้นทาน 
7.2 ตวัตา้นทานแบบเลือกค่าได ้ ใบงานที� 7.2   อ่านค่าสีตวัตา้นทาน 
7.3 ตวัตา้นทานแบบเปลี�ยนค่าได ้ ใบงานที� 7.3  วดัค่าตา้นทาน 
7.4 ตวัตา้นทานชนิดพิเศษ 
7.5 หน่วยของความตา้นทาน 
7.6 การอ่านค่าความตา้นทานโดยตรง 
7.F การอ่านค่าความตา้นทานจากรหสัตวัเลข 
7.8 การอ่านค่าความตา้นทานจากรหสัสี 
7.j มลัติมิเตอร์แบบแอนะลอก   
7.;J มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 

7.11 การวดัความตา้นทาน   
  

แนวคดิสําคัญ 
ความตา้นทานจะมีผลต่อการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่อุปกรณ์ที�ทาํให้เกิดความ

ตา้นทานโดยตรงคือ “ตวัตา้นทาน” ซึ� งเมื�อนาํไปต่อร่วมในวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะมีหน้าที�จาํกดัการไหล 
ของกระแส  

 ตวัตา้นทานมีค่าหลายชนิดการจะเลือกใชง้านไดถู้กตอ้งและเหมาะสมจาํเป็นตอ้งรู้ถึงการกาํหนดค่า
และหน่วยของความตา้นทาน ซึ� งโดยทั�วไปแลว้การกาํหนดค่าของความตา้นทานจะจดัอยู่ในลกัษณะต่างกนั 
เช่น การกาํหนดค่าดว้ยตวัเลข ตวัอกัษร และรหสัสี ซึ� งจะขึ�นอยู่กบัความสะดวก การกาํหนดค่าดว้ยรหสัสีจะ
มีอยูส่องแบบ คือ แบบรหสัสี A สีและ C สี ซึ� งรหสัสีตวัสุดทา้ยจะเป็นตวับอกค่าผิดพลาด 

 การวดัค่าความตา้นทาน เพื�อตรวจสอบว่าความตา้นทาน โดยใชโ้อห์มมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือแบบ
แอนะลอก 
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สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัตวัตา้นทาน 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกลกัษณะโครงสร้างของตวัตา้นทานแต่ละแบบ ;.   แสดงความรู้เกี�ยวกบัรูปแบบของตวั 
 ไดถู้กตอ้ง   ตา้นทาน 
2. เลือกใชง้านตวัตา้นทานแต่ละชนิดไดเ้หมาะสมและ =. อ่านค่าสีตวัตา้นทานตามกาํหนด 
 ถูกตอ้ง 3. วดัและอ่านค่าความตา้นทานดว้ยแอนะลอก 
>. อ่านค่าความตา้นทานจากรหสัสีไดถู้กตอ้ง    และดิจิตอลมิเตอร์ 
A. วดัและทดสอบค่าความตา้นโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ได ้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

7.1 แบบของตวัตา้นทานไฟฟ้า 
 ตวัตา้นทาน หรือ รีซิสเตอร์ (Resistor) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที�สร้างความต่างศกัยท์างไฟฟ้าขึ�น

คร่อมขั�วทั�งสอง โดยมีสัดส่วนมากนอ้ยตามกระแสที�ไหลผ่าน อตัราส่วนระหว่างความต่างศกัยแ์ละปริมาณ
กระแสไฟฟ้ากคื็อ ค่าความตา้นทานทางไฟฟ้าหรือค่าความตา้นทาน หน่วยค่าความตา้นทานไฟฟ้าตามระบบ

เอสไอ คือ โอห์ม มีสญัลกัษณ์เป็น Ω หรืออุปกรณ์ที�มีความตา้นทาน ; โอห์ม มีความต่างศกัย ์; โวลตท์าํให้
กระแสไฟฟ้าไหลผา่น ; แอมแปร์ ซึ� งเท่ากบัการไหลของประจุไฟฟ้า ; คูลอมบต่์อวินาที 

7.2 ตวัตา้นทานแบบเลือกค่าได ้
 ตวัตา้นทานแบบเลือกค่าได ้(Tapped Resistor) คือ ตวัตา้นทานที�ถูกต่อขาออกมาใชง้านมากกว่า 

2 ขา, เช่น 3 ขา, 4 ขา, 5 ขา ฯลฯ โดยแต่ละขาจะมีค่าความตา้นทานคงที�ปรับเปลี�ยนไม่ได ้แต่สามารถเลือกขา
ใชง้านไดต้ามตอ้งการ ตวัตา้นทานชนิดนี�ก็จะเป็นแบบขดลวดเช่นเดียวกนั 

7.3 ตวัตา้นทานแบบเปลี�ยนค่าได ้
 ตวัตา้นทานชนิดเปลี�ยนค่าได ้(Variable Resistor) นี�สามารถปรับเปลี�ยนค่าความตา้นทานได้
ตั�งแต่ตํ�าสุดไปจนถึงค่าสูงสุดไดอ้ย่างต่อเนื�อง ตวัตา้นทานประเภทนี�จะถูกสร้างขึ�นในรูปโคง้เป็นวงกลมแบบ
หมุนและแท่งยาว แบบเลื�อนโดยมีขายื�นออกมา 3 ขา การปรับเปลี�ยนค่าใช้ปรับเปลี�ยนที�ขากลางของตัว
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ตา้นทาน ตวัตา้นทานชนิดเปลี�ยนค่าไดนี้� มีทั�งแบบ 2 ชั�นและ 4 ชั�น โดยแต่ละชั�นจะถูกปรับค่าไปพร้อมกนั
โดยใชแ้กนหมุนร่วมกนั 

7.4 ตวัตา้นทานชนิดพิเศษ 
 ตวัต้านทานชนิดพิเศษ (Special Resistor) ในเครื� องมือเครื� องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด 
จาํเป็นตอ้งใชต้วัตา้นทานที�มีลกัษณะพิเศษอย่างอื�นอีก นอกเหนือจากการแสดงเป็นตวัตา้นทานธรรมดา เช่น 
ตัวต้านทานทําหน้า ที� จ ํากัดกระ แส หรื อทําหน้า ที� เ ป็นฟิวส์  ตัวต้านทานเปลี� ยนค่า ตามอุณหภูมิ 
ตวัตา้นทานที�เปลี�ยนค่าตามแสง ตวัตา้นทานที�เปลี�ยนแปลงตามแรงดนั ฯลฯ 

7.5 หน่วยของความตา้นทาน  
 ความตา้นทานถูกกาํหนดให้มีหน่วยเป็นโอห์ม (Ohm) ซึ� งแทนดว้ยตวัอกัษรกรีก ตวัโอเมกา้ 

(Ω) โดยความตา้นทาน 1 โอห์ม ไดม้าจากการป้อนแรงเคลื�อนไฟฟ้า 1 โวลต ์ผ่านตวัตา้นทานแลว้ทาํใหมี้
กระแสไหลผา่น 1 แอมป์ 

7.6 การอ่านค่าความตา้นทานโดยตรง 
 ค่าความตา้นทานแบบนี�จะพิมพค่์าความตา้นทานลงบนตวัตา้นทานตามค่าความตา้นทาน โดย

จะมีหน่วยเป็นโอห์ม (Ω) กิโลโอห์ม (kΩ) หรือเมกะโอห์ม (MΩ) อาจมีค่าการทนกาํลงัไฟฟ้าและค่า
เปอร์เซ็นตผ์ดิพลาดกาํกบัไวด้ว้ย 

7.F การอ่านค่าความตา้นทานจากรหสัตวัเลข 
 ตวัต้านทานที� มีขนาดเล็กจะบอกค่าเป็นรหัสสีหรือตัวอกัษรไม่ได้ ดงันั�นจึงแสดงรหัสเป็น

ตวัเลขแทนซึ� งการอ่านค่าตวัเลขจะอ่านจากซ้ายไปขวา ตวัเลขสองตวัแรกเป็นตวัเลขแสดงค่าโดยตรง ตวัที�
สามเป็นตวัเลขแทนจาํนวนเลขศูนย ์(J) ค่าที�อ่านไดมี้หน่วยเป็นโอห์ม (Ω) 

7.8 การอ่านค่าความตา้นทานจากรหสัสี 
 การอ่านค่าแถบสี สามารถอ่านได้ตามรหัสสีที�แสดงไว้พร้อมแถบสีตัวคูณและแถบสี 

เปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาดก็จะไดค้่าความตา้นทานของตวัตา้นทานนั�น การอ่านค่าความตา้นทานจากรหัสสี
สามารถแบ่งได ้2 แบบ คือ การอ่านค่าความตา้นทานจากรหสัสี 4 แถบ และ การอ่านค่าความตา้นทานจาก
รหสัสี 5 แถบ 

7.j มลัติมิเตอร์แบบแอนะลอก  
 มลัติมิเตอร์แบบแอนะลอก จะเป็นมิเตอร์ที�แสดงค่าการวดัออกมาเป็นเข็มชี� ที�หนา้ปัดเป็นขีด 

มลัติมิเตอร์โดยทั�วไปจะมีสเกลวดัค่าความตา้นทานอยู่ดว้ย ซึ� งอาจมีสเกลที�สามารถวดัค่าความตา้นทานได้
ตั�งแต่ประมาณ 0.2 โอห์ม ถึง 5 เมกะโอห์ม มีค่าความผิดพลาดในการวดัประมาณ 3.5 % ทาํงานโดยอาศยั
แบตเตอรี�ภายในจ่ายใหก้บัตวัตา้นทาน  

7.;J มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล 

 มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอลจะแสดงผลเป็นตวัเลข ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ที�นิยมใชจ้ะมีจาํนวนหลกัที�แตกต่าง

กนัเช่นขนาด 3 2
1  หลกัจะสามารถแสดงค่าไดสู้งสุด 1,999 ขนาด  3 4

3  หลกัจะแสดงผล ไดสู้งสุด 3,999 และ
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ขนาด 4 2
1  หลกัจะแสดงค่าไดสู้งสุด 19,999 ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ขนาด 3 4

3  และ 4 2
1  หลกัอาจมีคุณสมบติัที�

ปรับยา่นการวดัเองโดยอตัโนมติัได ้แต่สาํหรับสเกลวดัค่าความตา้นทานโดยทั�วไปเครื� องที�มีราคาค่อนขา้งถูก
นั�นจะมีสเกล 200, 2k, 20k, 200k, 2M และ 20M เป็นอย่างตํ�า 

7.11 การวดัความตา้นทาน   
 การใชม้ลัติมิเตอร์วดัความตา้นทานมีขอ้ควรรู้และขอ้ควรระวงัดงันี�  
 1) การใชดิ้จิตอลโอห์มมิเตอร์ไม่วา่จะเป็นสเกลใด ไม่มีการปรับศูนยเ์หมือนแอนะลอก มิเตอร์
วดัไดท้นัทีเมื�อเปิดเครื�อง 
 2) การใชดิ้จิตอลโอห์มมิเตอร์สเกล 20M ขึ�นไป ในบางรุ่นการแสดงผลอาจชา้ตอ้งรอให้ตวัเลข
แสดงค่าค่อนขา้งคงที�ก่อน กรณีตวัเลขที�วิ�งขึ�นลงอาจใชค่้าเฉลี�ย ซึ� งเป็นประสิทธิภาพของมาตรวดัแต่ละรุ่น 
 3) การเลือกใชดิ้จิตอลโอห์มมิเตอร์ชนิดปรับย่านการวดัอตัโนมติั การวดัจะรวดเร็วแต่ผูใ้ชจ้ะ
ไม่ค่อยไดฝึ้กทกัษะเท่าที�ควร แต่ไม่ใช่ประเดน็ที�สําคญัมากนกั 

 4) สเกลของดิจิตอลโอห์มมิเตอร์ขนาด 3 4
3  หลกั ชนิดตอ้งปรับเลือกสเกลจะมีสเกล 400, 4k, 

40k,  400k, 4M, 40M เป็นตน้ 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  7/18, คาบที� 25-28/NW) 

38. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� 7 ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
39. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� 7 
40. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

40.1 ครูอธิบายตวัตา้นทาน 
40.2 ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัตวัตา้นทาน 
40.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

41. ขั�นสอน 
41.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� F เรื�องตวัตา้นทาน 
41.2 ครูนาํรูปภาพเกี�ยวกบัตวัตา้นทานแบบต่าง ๆ มาใหน้ักเรียนพิจารณา แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนั

อภิปราย 
41.3 ครูอธิบายเรื�องการอ่านค่าความตา้นทานแบบต่าง ๆ แลว้ใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม 
41.4 แบ่งนกัเรียนกลุ่มละ C คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย เรื� องมลัติมิเตอร์แบบแอนะลอก

และแบบดิจิตอล และการวดัความตา้นทาน 
41.5 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� F.;, 7.2 และ 7.3 
41.6 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� 7.1   แบบของตวัตา้นทาน  ใบงานที� 7.2 อ่านค่าสีตวัตา้นทาน 

และใบงานที� 7.3 วดัค่าตา้นทาน 
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41.7 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
41.8 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

42. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
43. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

13. สื�อการเรียนรู้ 
13.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� F เรื�องตวัตา้นทาน 
13.2 รูปภาพเกี�ยวกบัตวัตา้นทานแบบต่าง ๆ 
13.3 แบบฝึกหดั 
13.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

14. แหล่งการเรียนรู้ 
14.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
14.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

13. การวดัผลและการประเมินผล 
13.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
13.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
13.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
13.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

14. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
14.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
14.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
14.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
14.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
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ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� F.;, 7.2 และ 7.3 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 7 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� 7 
 

เอกสารอ้างองิ 

13. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
14. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82

บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� Q หน่วยที� Q 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  ตวัเกบ็ประจุ สอนครั� งที� G/;G 

ชื�อเรื�อง ตวัเกบ็ประจุ จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

8.1 โครงสร้างภายในของตวัเกบ็ประจุ     ใบงานที� 8.1  ลกัษณะและรูปร่างของตวัเกบ็ 
8.2 ชนิดของตวัเกบ็ประจุ ประจุ 
G.> หน่วยของตวัเกบ็ประจุ      ใบงานที� 8.2  อ่านค่าตวัเกบ็ประจุ 
G.A คุณสมบติัทั�วไปเกี�ยวกบัตวัเกบ็ประจุ ใบงานที� 8.3  วดัและทดสอบตวัเกบ็ประจุ 
G.C วิธีอ่านค่าตวัเกบ็ประจุ    
G.E การตรวจสอบคุณสมบติัของตวัเกบ็ประจุ 
G.F การตรวจสอบคุณสมบติัของตวัเกบ็ประจุ 

โดยใชโ้อมห์มิเตอร์ 
G.G การวดัค่าความจุของตวัเกบ็ประจุโดยใช ้

ดิจิตอลมลัติมิเตอร์   
 

แนวคดิสําคัญ 

ตวัเก็บประจุ เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ที�มีคุณสมบติัสามารถประจุแรงดนัไฟฟ้าได้
โครงสร้างของตวัเก็บประจุประกอบดว้ยโลหะสองแผ่นวางขนานกัน มีฉนวนไฟฟ้ากั�นกลางซึ� งเรียกว่า 
ไดอิเลก็ตริก ค่าความจุของตวัเก็บประจุมีหน่วยเป็นฟาราด โดยปกติค่าความจุของตวัเก็บประจุจะมีค่านอ้ยจึง
นิยมใช้หน่วยที�มีค่าน้อยลง คือไมโครฟาราด พิกโกฟาราด และนาโนฟาราด นอกเหนือจากค่าความจุ 
ของตวัเก็บประจุ ยงัมีค่าแรงดนัใชง้าน เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดและสัมประสิทธิ� ต่ออุณหภูมิ การบอกค่า
ความจุจะนิยมบอกเป็น รหสั เป็นตวัเลข และรหสัสี 

 การตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเก็บประจุในการประจุและคายประจุตอ้งทดสอบนอกวงจรคือ 
ไม่ต่อร่วมกบัอุปกรณ์อื�นและจะตอ้งไม่มีประจุไฟฟ้าเดิมคา้งอยู่ การวดัค่าความจุของตัวเก็บประจุจะใช้
ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ ซึ� งจะแสดงค่าความจุออกมาเป็นตวัเลข  

 

สมรรถนะย่อย 
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แสดงความรู้เกี�ยวกบัตวัเกบ็ประจุ 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกลกัษณะโครงสร้างของตวัเกบ็ประจุได ้ ;.   แสดงความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะและรูปร่าง 
=. บอกรูปร่างและสัญลกัษณ์ของตวัเกบ็ประจุชนิด  ของตวัเกบ็ประจุ 
 ต่าง ๆ ได ้ 2.  อ่านค่าตวัเกบ็ประจุจากตวัเลขตวัอกัษรและ  
>. บอกคุณสมบติัและหนา้ที�ของตวัเกบ็ประจุแต่ละ  รหสัสี 
 ชนิดได ้ 3. วดัและทดสอบตวัเกบ็ประจุดว้ยมิเตอร์ 
A. อ่านค่าความจุจากตวัเลขตวัอกัษร รหสัตวัเลข 
 และรหสัสีบนตวัเกบ็ประจุได ้
C. แปลงหน่วยค่าความจุของตวัเกบ็ประจุได ้
E. บอกการใชโ้อห์มมิเตอร์ตรวจสอบคุณสมบติั 
 ของตวัเกบ็ประจุได ้
F. บอกการวดัค่าความจุของตวัเกบ็ประจุได ้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

8.1 โครงสร้างภายในของตวัเกบ็ประจุ 
 ตวัเกบ็ประจุโดยทั�วไปจะทาํมาจากแผน่ตวันาํ 2 แผน่ซึ� งเป็นแผน่ฟอยลโ์ลหะบาง ๆ วางประกบ
กนัโดยมีฉนวนคั�นกลางที�เรียกว่าไดอิเล็กตริก แผ่นฟอยล์นี� จะถูกมว้นเป็นแท่งกลมหรือแบน เพื�อทาํให้
รูปร่างของตวัเก็บประจุมีขนาดเลก็สะดวกต่อการใชง้าน แลว้ต่อลวดตวันาํซึ� งเชื�อมติดกบัแผ่นฟอยลโ์ลหะแต่
ละแผ่นออกมาภายนอกสําหรับเป็นขาใชง้าน จากนั�นหุ้มหรือเคลือบดว้ยฉนวนภายนอกอีกชั�นเพื�อความ
คงทน ซึ� งอาจจะมีอลูมิเนียมหุม้ก่อนอีกขั�นหนึ� งเพื�อเพิ�มความแข็งแรง 

8.2 ชนิดของตวัเกบ็ประจุ 
 ตวัเกบ็ประจุมีหลายชนิดสามารถแบ่งตามโครงสร้างและการนาํไปใชง้านไดด้งนี�  

1. ตวัเกบ็ประจุชนิดอิเล็กโทรไลต ์
2. ตวัเกบ็ประจุชนิดไมกา้   
3. ตวัเกบ็ประจุชนิดเซรามิก   
4. ตวัเกบ็ประจุชนิดกระดาษ 
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5. ตวัเกบ็ประจุชนิดพลาสติก 
6. ตวัเกบ็ประจุชนิดปรับค่าได ้

G.> หน่วยของตวัเกบ็ประจุ 
 ค่าความจุของตวัเกบ็ประจุมีหน่วยเป็นฟาราด  (Farad)  โดยปกติค่าความจุของตวัเก็บประจุจะมี
ค่านอ้ยจึงนิยมใชห้น่วยที�มีค่านอ้ยลงกวา่ฟาราดคือใชห้น่วย 

 ไมโครฟาราด (Micro farad) ใชอ้กัษรยอ่ µF  
 พิกโกฟาราด (Pico farad) ใชอ้กัษรย่อ pF 
 นาโนฟาราด (Nano farad) ใชอ้กัษรยอ่ nF  

G.A คุณสมบติัทั�วไปเกี�ยวกบัตวัเกบ็ประจุ 
 ตวัเกบ็ประจุมีคุณสมบติัอื�น ๆ ที�ตอ้งพิจารณาในการใชง้านอีกหลายอย่าง เช่น การดูดกลืนของ
สารไดอิเล็กตริก  ตวัประกอบการสูญเสีย ค่าความตา้นทานอนุกรมสมมูล ค่าสัมประสิทธิ� ต่ออุณหภูมิ และ

กระแสไฟตรงรั�วไหล 

G.C วิธีอ่านค่าตวัเกบ็ประจุ  
 การอ่านค่าตวัเกบ็ประจุสามารถอ่านไดจ้ากตวัเลขตวัอกัษรและรหสัสีดงัต่อไปนี�  

1. วิธีอ่านค่าตวัเกบ็ประจุจากตวัเลขตวัอกัษร 
2. วิธีอ่านค่าตวัเกบ็ประจุโดยรหสัตวัเลข 
3. วิธีอ่านค่าตวัเกบ็ประจุโดยใชร้หสัสี 

G.E การตรวจสอบคุณสมบติัของตวัเกบ็ประจุ 
 การตรวจสอบคุณสมบติัของตวัเก็บประจุ เป็นการตรวจสอบว่าตวัเก็บประจุยงัสามารถทาํการ 
ประจุไฟฟ้า คายประจุไฟฟ้าได ้ปกติหรือไม่ โดยตรวจสอบวา่มีกระแสรั�วไหลผิดปกติหรือไม่ การตรวจสอบ
ตวัเก็บประจุโดยใชโ้อห์มมิเตอร์สามารถตรวจสอบการลดัวงจรการเปิดวงจร การประจุ การคายประจุ และ
กระแสรั�วไหลได ้แต่ไม่สามารถตรวจสอบค่าความจุได ้

G.F การตรวจสอบคุณสมบติัของตวัเกบ็ประจุโดยใชโ้อมห์มิเตอร์ 
 การตรวจสอบคุณสมบติัของตวัเก็บประจุในการประจุและคายประจุตอ้งทดสอบนอกวงจร คือ 
ไม่ต่อร่วมกบัอุปกรณ์อื�นและจะตอ้งไม่มีประจุไฟฟ้าเดิมคา้งอยู่ถา้มีให้ทาํการคายประจุโดยการลดัวงจร
ระหว่างขั�วของตวัเก็บประจุ ถา้ตวัเก็บประจุมีค่าความจุมากและประจุไฟฟ้าดว้ยศกัยที์�สูงการคายประจุควร
ผา่นตวัตา้นทานค่าตํ�าเพื�อป้องกนัการคายประจุอยา่งรุนแรงในลกัษณะของประกาย (Spark) 

G.G การวดัค่าความจุของตวัเกบ็ประจุโดยใชดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์  
 การวดัค่าความจุของตัวเก็บประจุโดยใช้ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ หรือดิจิตอลอาร์แอลซีมิเตอร์ 

ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ที�นิยมใชจ้ะมีจาํนวนหลกัที�แตกต่างกนั เช่น ขนาด 3 2
1  หลกัจะสามารถแสดงค่าไดสู้งสุด 

1,999 ขนาด 3 4
3  หลกัจะแสดงค่าไดสู้งสุด 3,999 และขนาด 4 2

1  หลกัจะแสดงค่าไดสู้งสุด 19,999 ดิจิตอลมลั
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ติมิเตอร์ขนาด 3 4
3  หลกัและ 4 2

1  หลกัอาจมีคุณสมบัติที�ปรับย่านการวดัเองโดยอตัโนมติั แต่สําหรับที�

แนะนาํนี�จะเป็นชนิด 3 2
1  หลกั ที�ตอ้งบิดสวิตชเ์ลือกยา่นการวดัเอง สาํหรับมาตรวดัวดัค่าความจุจะมีมาตรวดั  

200pF, 2nF, 20nF, 200nF, 2µF, 20µF, 200µF, 2000µF มาตรวดัอาจมีมากกว่าหรือนอ้ยกว่าขึ�นกบัยี�ห้อ
และรุ่นที�ใช ้
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  8/18, คาบที� 29-32/NW) 

44. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� 8 ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
45. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� 8 
46. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

46.1 ครูอธิบายตวัตา้นทาน 
46.2 ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัตวัเกบ็ประจุ 
46.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

47. ขั�นสอน 
47.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� G เรื�องตวัเกบ็ประจุ 
47.2 ครูนาํรูปภาพเกี�ยวกบัตวัเกบ็ประจุชนิดต่าง ๆ มาใหน้กัเรียนพิจารณา แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนั

อภิปราย 
47.3 ครูอธิบายเรื�องหน่วยและคุณสมบติัทั�วไปเกี�ยวกบัตวัเก็บประจุ และวิธีอ่านค่าตวัเก็บประจุ 

แลว้ใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม 
47.4 แบ่งนกัเรียนกลุ่มละ C คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย เรื�อง การตรวจสอบคุณสมบติัของ

ตวัเก็บประจุ และการวดัค่าความจุของตวัเกบ็ประจุ 
47.5 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� 8.;, 8.2 และ 8.3 
47.6 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� 8.1 ลกัษณะและรูปร่างของตวัเก็บประจุ ใบงานที� 8.2 อ่าน

ค่าตวัเกบ็ประจุ และใบงานที� 8.3 วดัและทดสอบตวัเกบ็ประจุ 
47.7 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
47.8 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

48. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
49. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

15. สื�อการเรียนรู้ 
15.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� G เรื�องตวัเกบ็ประจุ 
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15.2 รูปภาพเกี�ยวกบัตวัเก็บประจุชนิดต่าง ๆ  
15.3 แบบฝึกหดั 
15.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

16. แหล่งการเรียนรู้ 
16.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
16.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

15. การวดัผลและการประเมินผล 
15.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
15.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
15.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
15.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

16. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
16.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
16.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
16.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
16.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� 8.;, 8.2 และ 8.3 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� G 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� G 
 

เอกสารอ้างองิ 

15. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
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16. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 

บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� X หน่วยที� X 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  ตวัเหนี�ยวนาํ สอนครั� งที� j/;G 

ชื�อเรื�อง ตวัเหนี�ยวนาํ จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

9.1 หลกัการเบื�องตน้เกี�ยวกบัตวัเหนี�ยวนาํ ใบงานที� 9.1 ตวัเหนี�ยวนาํ 
9.2 หน่วยของตวัเหนี�ยวนาํ ใบงานที� 9.2 การวดัค่าของตวัเหนี�ยวนาํ 
9.3 ชนิดของตวัเหนี�ยวนาํ 
j.A ตวัเหนี�ยวนาํที�ใชใ้นงานไฟฟ้า 

อิเลก็ทรอนิกส์ 
j.C หลกัการทาํงานของหมอ้แปลง  
j.E ประเภทหมอ้แปลงไฟฟ้า 
9.7 รีเลย ์ 
j.G ลาํโพง  
j.j ไมโครโฟน 
9.10 การวดัตวัเหนี�ยวนาํโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ 
9.11 การวดัตวัเหนี�ยวนาํโดยใชอ้าร์แอลซี 

ดิจิตอลมิเตอร์  
 

แนวคดิสําคัญ 
ตัวเหนี� ยวนําเป็นอุปกรณ์พื� นฐาน ในวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์หน้าที� เหนี� ยวนํา

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าคือ สะสมพลงังานในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทาํให้เกิดการพองตวัและยุบตวั
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเมื�อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ สามารถนําหลกัการทาํงานนี� ไปสร้างเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์อื�น ๆ ได ้

 ตัวเหนี�ยวนําเป็นเส้นลวดตวันําขดเป็นวงเรียงกันหลาย ๆ รอบ ลกัษณะการพันเส้นลวดตัวนํา
แตกต่างกันทําให้การเหนี�ยวนําแตกต่างกัน การพันจํานวนรอบของขดลวดมีผลต่อความเหนี�ยวนํา 
พันจํานวนรอบน้อยความเหนี�ยวนําน้อยพันจํานวนรอบมากความเหนี�ยวนํามากจํานวนรอบยังมีผล 
ต่อปริมาณสนามแม่เหล็กที� เกิดขึ� นด้วย จํานวนรอบน้อยสนามแม่เหล็กเกิดน้อย จํานวนรอบมาก
สนามแม่เหล็กเกิดมาก หลกัการของตวัเหนี�ยวสามารถนาํไปประยุกต์เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า รีเลย ์ลาํโพง 
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ไมโครโฟน และอื�น ๆ อีกมาก การวดัขดลวดโดยใชโ้อห์มมิเตอร์เป็นการวดัค่าความตา้นทานไฟตรง แต่ถา้
ตองการทราบค่าความเหนี�ยวนาํจะตอ้งใชแ้อลซีมิเตอร์วดั   

 

สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัตวัเหนี�ยวนาํ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. อธิบายการเกิดสนามแมเ่หล็กจากตวัเหนี�ยวนาํได ้ ;.   แสดงความรู้เกี�ยวกบัชนิด รูปร่างและ 
=. บอกลกัษณะโครงสร้างของหมอ้แปลงไฟฟ้าได ้  สญัลกัษณ์ของตวัเหนี�ยวนาํ 
>. บอกชนิดของหมอ้แปลงไฟฟ้า 2.  วดัและทดสอบตวัเหนี�ยวนาํดว้ยมิเตอร์ 
A. อธิบายรูปร่างสัญลกัษณ์ของตวัเหนี�ยวนาํชนิดต่าง ๆ 
C. บอกคุณสมบติัและหนา้ที�ของตวัเหนี�ยวนาํแต่ละ 
 ชนิดได ้
E. อธิบายการวดัค่าความตา้นทานของขดลวด 
 เหนี�ยวนาํโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ได ้
F. อธิบายการวดัค่าความเหนี�ยวนาํโดยใชแ้อลซี 
 มิเตอร์ได ้
G. วิเคราะห์อาการเสียของตวัเหนี�ยวนาํโดยใชมิ้เตอร์ได ้ 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไม่หยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

9.1 หลกัการเบื�องตน้เกี�ยวกบัตวัเหนี�ยวนาํ 
 ตวัเหนี�ยวนาํ (Inductor) เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที�เกี�ยวข้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัว
เชื�อมต่อระหว่างวงจรของสนามแม่เหลก็และวงจรกระแสไฟฟ้า คือเป็นตวัที�ทาํให้เกิดเส้นแรงแม่เหลก็โดย
กระแสไฟฟ้าหรือทาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าเมื�อสนามแม่เหลก็ยบุตวัลง 
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9.2 หน่วยของตวัเหนี�ยวนาํ 
 ตวัเหนี�ยวนาํนิยมใชต้วัย่อ L ค่าความเหนี�ยวนาํมีหน่วยเป็น เฮนรี�  (Henry : H) ซึ� งค่าความ
เหนี�ยวนาํ  1 H หมายถึง การเปลี�ยนแปลงของกระแส 1 แอมแปร์ ในวงจรไฟฟ้าต่อเวลา 1 วินาที และเป็นผล
ใหเ้กิดศกัยไ์ฟตา้นมีขนาดเท่ากบั 1 โวลตใ์นวงจรไฟฟ้านั�น ๆ หน่วยที�นิยมใชคื้อ 
 1 H = 1000 mH = 1,000,000 µH 

9.3 ชนิดของตวัเหนี�ยวนาํ 
 การแบ่งตวัเหนี�ยวนาํตามรูปร่างและลกัษณะภายนอกสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

ชนิดแรกเป็นตวัเหนี�ยวนาํแบบแกนอากาศ  ตวัเหนี�ยวนาํชนิดที�สอง เรียกว่า ตวัเหนี�ยวนาํแบบแกนแม่เหลก็
ปลายปิด และตวัเหนี�ยวนาํชนิดที�สาม คือตวัเหนี�ยวนาํแบบมีแกนปลายปิด 

j.A ตวัเหนี�ยวนาํที�ใชใ้นงานไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์  
 อุปกรณ์ประเภทตวัเหนี�ยวนาํที�นาํมาใชใ้นวงจรไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ นั�นมีมากมายดงัรูปที� j.E 
อาจจดัแบ่งเป็นกลุ่มที�เป็นหมอ้แปลงและไม่ใช่หมอ้แปลง กลุ่มที�เป็นหมอ้แปลงไดแ้ก่ หมอ้แปลงกาํลงั, 
หมอ้แปลงอินพุต หมอ้แปลงเอาตพ์ุต หมอ้แปลงออโต หมอ้แปลงไอเอฟ หมอ้แปลงพลัส์ หรือหมอ้แปลง 
แมตชิ�ง ฯลฯ ส่วนกลุม่ที�ไม่ใช่หมอ้แปลงไดแ้ก่ โชก้ บลัลาสต ์รีเลย ์ลาํโพง หูฟัง ไมโครโฟน มอเตอร์ ฯลฯ 

j.C หลกัการทาํงานของหมอ้แปลง  
 หมอ้แปลงเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ� งที�ทาํหน้าที�ส่งถ่ายพลงังานจาก
ขดลวดปฐมภูมิไปยงัขดลวดทุติยภูมิโดยอาศยัการเหนี�ยวนาํทางไฟฟ้า เมื�อมีกระแสเขา้ทางขดลวดปฐมภูมิจะ
ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กในแกนเป็นผลทําให้เกิดการเหนี�ยวนําไปทางขดทุติยภูมิ ในแกนเหล็กจะมี
สนามแม่เหล็กหรือมีเส้นแรงแม่เหล็กเชื�อมถึงกนัระหว่างขดลวดทั�งสอง ดงันั�นการเปลี�ยนแปลงหรือป้อน
กระแสทางขดทุติยภูมิย่อมมีผลไปยงัขดลวดปฐมภูมิไดเ้ช่นเดียวกนั เพียงแต่การกาํหนดเป็นขดปฐมภูมิจะ
หมายถึงขดที�ถูกป้อนกระแสเขา้ไป ส่วนขดทุติยภูมิเป็นขดที�จะจ่ายกระแสออกไป 

j.E ประเภทหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 หมอ้แปลงไฟฟ้ามีหลายแบบหลายประเภทซึ� งสามารถที�จะแบ่งตามโครงสร้างและการใชง้าน
ไดด้งันี�  หมอ้แปลงกาํลงั หมอ้แปลงอินพุต หมอ้แปลงเอาท์พุต หมอ้แปลงแมตชิ�ง หมอ้แปลงแบบออโต ้หมอ้
แปลงพลัส์ หมอ้แปลงบาลนั และหมอ้แปลงไอเอฟ 

9.7 รีเลย ์ 
 รี เลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ที� อาศัยหลักการทํางานของตัวเหนี� ยวนําเมื�อตัวเหนี� ยวนํามี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นจะเกิดอาํนาจแม่เหลก็ดูดหนา้สัมผสัใหเ้ปิดหรือปิดวงจรโหลดที�กินกระแสสูง ๆ ได ้
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j.G ลาํโพง 
 ลาํโพง (Speaker) เป็นอุปกรณ์ที�ทาํหนา้ที�เปลี�ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นพลงังานเสียง ลาํโพงที�

นิยมใชก้นัมากเป็นชนิดกรวยกระดาษ ขนาดอิมพีแดนซ์ที�นิยมใชมี้ 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω ส่วนกาํลงังานที�รับได้
มีค่าตั�งแต่ไมถึ่งวตัตจ์นถึงหลายร้อยวตัต ์ 

j.j ไมโครโฟน 
 ไมโครโฟน (Microphone) เป็นอุปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ทาํหนา้ที�เปลี�ยนสัญญาณคลื�นเสียง 
หรือคลื�นอากาศจากแหล่งกาํเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง เสียงดนตรี เป็นตน้ใหเ้ป็นสญัญาณไฟฟ้า 

9.10 การวดัตวัเหนี�ยวนาํโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ 
 การวดัขดลวดโดยใชโ้อห์มมิเตอร์เป็นการวดัค่าความตา้นทานไฟตรงเท่านั�น ไม่สามารถทราบ
ค่าความเหนี�ยวนาํไดแ้ต่สามารถเปรียบเทียบค่าความเหนี�ยวนาํได ้ถา้ใชล้วดเบอร์เดียวกนัพนับนแกนชนิด
และขนาดเดียวกัน คือถา้วดัค่าความต้านทานไดสู้งถือว่ามีค่าความเหนี�ยวนํามากกว่าตวัที�วดัได้ค่าความ
ตา้นทานตํ�ากว่า การวดัโชก้และหมอ้แปลงโดยใชโ้อห์มมิเตอร์มีจุดประสงคห์ลกัคือ ตรวจสอบการลดัวงจร  
การซ๊อตรอบ การเปิดวงจร การลดัวงจรระหวา่งขด ตรวจสอบการหาขดปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หาขาร่วม ขาที�มีค่า
แรงดนัเท่ากนั โดยจะไม่สามารถตรวจสอบค่าความเหนี�ยวนาํได ้

9.11 การวดัตวัเหนี�ยวนาํโดยใชอ้าร์แอลซีดิจิตอลมิเตอร์  
 การวดัค่าความเหนี�ยวนาํโดยใช้อาร์แอลซีดิจิตอลมิเตอร์ จะเป็นการการทดสอบค่าความ
เหนี�ยวนาํของขดลวด เพื�อทดสอบคุณสมบติัของค่าความเหนี�ยวนาํว่ามีค่าความเหนี�ยวนาํถูกตอ้งหรือไม่ซึ� ง
เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและวิเคราะห์วงจรเพื�อนาํไปใชง้าน กรณีที�เลือกใชอ้าร์แอลซีดิจิตอลมิเตอร์

ขนาด  3 2
1  หลกั 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  -Y/18, คาบที� LP-VY/NW) 

50. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� 9 ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
51. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� 9 
52. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

52.1 ครูอธิบายตวัเหนี�ยวนาํ 
52.2 ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัตวัเหนี�ยวนาํ 
52.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

53. ขั�นสอน 
53.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� 9 เรื�องตวัเหนี�ยวนาํ 
53.2 ครูอธิบายเกี�ยวกบั เรื� องหลกัการเบื�องต้นเกี�ยวกับตัวเหนี�ยวนาํ หน่วยและชนิดของตัว

เหนี�ยวนาํ  
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53.3 ครูนาํรูปภาพเกี�ยวกบัตวัเหนี�ยวนําประเภทต่าง ๆ มาให้นักเรียนพิจารณา แลว้ให้นกัเรียน
ร่วมกนัอภิปราย 

53.4 ครูอธิบายเรื�องหลกัการทาํงานของหมอ้แปลงและประเภทหมอ้แปลงไฟฟ้า แลว้ให้นกัเรียน
ไดซ้กัถาม 

53.5 แบ่งนกัเรียนเป็น > กลุ่ม ให้กลุ่มที� ; ร่วมกนัอภิปราย เรื�อง รีเลย ์ กลุ่มที� = เรื� อง ลาํโพง และ
กลุ่มที� > เรื�อง ไมโครโฟน แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปการอภิปรายหนา้ชั�น  

53.6 ครูอธิบายเกี�ยวกบั เรื�องการวดัตวัเหนี�ยวนาํโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ และการวดัตวัเหนี�ยวนาํโดย
ใชอ้าร์แอลซีดิจิตอลมิเตอร์ แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม 

53.7 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� j.; และ j.= 
53.8 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� 9.1 ตวัเหนี�ยวนาํ และใบงานที� 9.2 การวดัค่าของตวัเหนี�ยวนาํ 
53.9 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
53.10 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

54. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
55. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

17. สื�อการเรียนรู้ 
17.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� j เรื�องตวัเหนี�ยวนาํ 
17.2 รูปภาพเกี�ยวกบัตวัเหนี�ยวนาํประเภทต่าง ๆ  
17.3 แบบฝึกหดั 
17.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

18. แหล่งการเรียนรู้ 
18.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
18.2 อินเทอร์เน็ต 

 
การวดัผลและประเมินผล 

17. การวดัผลและการประเมินผล 
17.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
17.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
17.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
17.4 ตรวจแบบฝึกหดั 
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18. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
18.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
18.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
18.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
18.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� j.; และ j.= 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� j 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� j 
 

เอกสารอ้างองิ 

17. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
18. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� -Y หน่วยที� -Y 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  ไดโอด สอนครั� งที� 10/;G 

ชื�อเรื�อง ไดโอด จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

10.1  โครงสร้างและคุณสมบติัของไดโอด ใบงานที� 10 ไดโอด 
10.2  การวดัตรวจสอบไดโอด 
10.3  ชนิดของไดโอดกาํลงัและคุณสมบติัที� 

สาํคญัของไดโอด  
10.4   ไดโอดปล่อยแสง  

 

แนวคดิสําคัญ 
ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ� ง ซึ� งควบคุมทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้า 

โดยจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว และกั�นการไหลในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั�นจึงนับว่าเป็น
ประโยชนอ์ยา่งมากในวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เช่นใชเ้ป็นตวัเรียงกระแสไฟฟ้าในวงจรภาคจ่ายไฟ เป็นตน้ 
 ไดโอดปล่อยแสง (LED : Light Emitting Diode) เป็นอุปกรณ์สารกึ� งตัวนําอย่างหนึ� ง จัดอยู่ใน
จาํพวกไดโอด ที�สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื�อถูกไบอสัทางไฟฟ้าในทิศทางไปขา้งหนา้สีของ
แสงที�เปล่งออกมานั�นขึ�นอยู่กบัองคป์ระกอบทางเคมีของวสัดุกึ�งตวันาํที�ใช ้

 

สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัไดโอด 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. อธิบายโครงสร้างของไดโอดได ้ ;.   วดัและตรวจสอบไดโอดดว้ยมลัติมิเตอร์ 
=. บอกวิธีการจ่ายไฟไบแอสใหไ้ดโอดไดถู้กตอ้ง   
3. บอกการวดัค่าความตา้นทานของไดโอดแต่ละชนิดได ้
A. บอกการตรวจสอบหาชนิดของสารที�นาํมาใชท้าํ 
 ไดโอดได ้
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C. บอกการตรวจสอบสภาพดีหรือเสียของไดโอดได ้
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

10.1  โครงสร้างและคุณสมบติัของไดโอด 
   ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์สารกึ�งตวันาํที�นาํเอาสารพีและสารเอน็มาต่อเขา้ดว้ยกนั โดยสาร
พี หมายถึง สารที�ให้อนุภาคของความเป็นบวกมากกว่าความเป็นลบ ส่วนสารเอน็ หมายถึง สารที�ให้อนุภาค
ของความเป็นลบมากกว่าความเป็นบวก เมื�อนาํสารทั�งสองมาเชื�อมต่อเขา้ดว้ยการโดปในเตาหลอม 1000 oC 
ทาํใหเ้กิดการถ่ายเทประจุเขา้หากนัระหวา่งสารเอน็และสารพีในส่วนของอณูตรงกลางนั�นจะเกิดภาวะสมดุล
ของช่วงรอยต่อขึ�นที�เรียกว่า บริเวณปลอดพาหะ (Depletion region) 

10.2  การวดัตรวจสอบไดโอด 
 การวดัตรวจสอบไดโอดจะมีการพิจารณากนัอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
 1) ไดโอดขาด หมายถึง รอยต่อระหว่างสารพี – เอน็ เปิดออกจากกนั ทาํใหไ้ดโอดไม่สามารถ
นาํกระแสไดท้ั�งกรณีไบแอสไปหนา้และไบแอสยอ้นกลบั 
 2) ไดโอดลดัวงจร หมายถึง รอยต่อระหว่างสารพี – เอ็น เกิดการพงัทลายเขา้หากนัไดโอด 
จะนาํกระแส ทั�งกรณีไบแอสไปหนา้และไบแอสยอ้นกลบั 
 3) ไดโอดรั�วไหล หมายถึง เงื�อนไขของการไบแอสยอ้นกลบัโดยใชค่้าแรงดนัระดบัหนึ� งที�ยงั
ไม่ถือค่าแรงดนัยอ้นกลบัค่ายอด เช่น ใชแ้รงดนัจากโอห์มมิเตอร์แต่เกิดมีค่าความตา้นทานที�ตํ�ากว่าปกติเมื�อ
เทียบกบัไดโอดที�ไมมี่การรั�วไหลของกระแส สภาพปกติของไดโอดชนิดเยอรมนัเนียมเมื�อถูกไบแอสกลบัจะ

มีค่าความตา้นทานเป็นประมาณ 100 kΩ – 200 kΩ ขึ�นไป ส่วนไดโอดชนิดซิลิคอนเมื�อถูกไบแอสกลบัจะมี
ค่าความตา้นทานเป็นอนนัต ์

10.3  ชนิดของไดโอดกาํลงัและคุณสมบติัที�สาํคญัของไดโอด 
 ไดโอดที�นิยมใชมี้อยู ่4 แบบ คือ 
 ;. แบบใชง้านทั�วไป (General – purpose) ส่วนมากทาํจากสารซิลิกอนทนแรงดนัและกระแส
ไดสู้งแรงดนัไบแอสไปหนา้สูงใชก้บัความถี�ไดต้ ํ�าไมเ่กิน 1 kHz แรงดนัใชง้านประมาณ 50V – 1000V  
 =. แบบฟื� นตวัเร็ว (Fast Recovery)  มีคุณสมบัติคล้ายกับแบบใช้งานทั�วไปแต่ทํางานได้ที�
ความถี�สูงกวา่แบบแรกประมาณ250 kHz แรงดนัใชง้านประมาณ 50V – 600V     
 >. แบบเร็วยิ�ง (Ultra fast) เป็นไดโอดที�นิยมใชใ้นวงจรสวิตชิ�ง ทาํงานไดที้�ความถี�สูงประมาณ 
10 MHz แรงดนัใชง้านประมาณ 200V – 1500V 
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 4. แบบซอตต์กี (Schottky) เป็นไดโอดชนิดพิเศษ คือ ไม่เป็นรอยต่อพี – เอ็น แต่เป็นการ
เชื�อมต่อของทองหรืออะลูมินั�มและวสัดุกึ�งตวันาํชนิดเอน็ นิยมใชใ้นวงจรสวิตชิ�ง 

10.4   ไดโอดปล่อยแสง  
  ไดโอดปล่อยแสง (Light emitting diode : LED) เป็นไดโอดชนิดหนึ�ง ซึ� งสามารถเปลี�ยน
พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแสงไดเ้มื�อให้ไบแอสไปหน้า โครงสร้างของไดโอดปล่อยแสงคลา้ยกบัไดโอด 
ทั�ว ๆ ไปซึ� งประกอบมาจากการเอาสารพีและสารเอ็นมาประกบกนั เมื�อทาํการไบแอสไปหนา้ใหก้บัไดโอด
ปล่อยแสงจะทาํใหอิ้เลก็ตรอนที�สารกึ�งตวันาํชนิดเอ็นมีพลงังานสูงขึ�น จนสามารถวิ�งขา้มรอยต่อไปรวมกบัโฮล
ในสารพีไดแ้ละเกิดพลงังานแสงที�เรียกวา่ พลงังานโฟตรอนปล่อยแสงออกมา 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  --/18, คาบที� V--VV/NW) 

56. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� ;J ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
57. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� ;J 
58. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

58.1 ครูอธิบายเกี�ยวกบัไดโอด 
58.2 ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัไดโอด 
58.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

59. ขั�นสอน 
59.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� ;J เรื�องไดโอด 
59.2 ครูอธิบายเกี�ยวกบั เรื�องโครงสร้างและคุณสมบติัของไดโอด และการวดัตรวจสอบไดโอด 
59.3 ครูนาํตารางแสดงคุณสมบติัของไดโอดชนิดใชง้านทั�วไปมาให้นักเรียนพิจารณา แลว้ให้

นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
59.4 ครูนาํไดโอดปล่อยแสงมาแสดงใหน้กัเรียนดูพร้อมทั�งอธิบาย แลว้ใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม 
59.5 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� ;J 
59.6 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� ;J ไดโอด 
59.7 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
59.8 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

60. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
61. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

19. สื�อการเรียนรู้ 
19.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� ;J เรื�องไดโอด 



 99

19.2 ตารางแสดงคุณสมบติัของไดโอดชนิดใชง้านทั�วไป 
19.3 ไดโอดปล่อยแสง 
19.4 แบบฝึกหดั 
19.5 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

20. แหล่งการเรียนรู้ 
20.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
20.2 อินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและประเมินผล 
19. การวดัผลและการประเมินผล 

19.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ FJ ผา่นเกณฑ ์

19.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
19.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
19.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

20. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
20.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
20.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
20.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
20.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� 10 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 10 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� 10 
 

เอกสารอ้างองิ 
19. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
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      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
20. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 

บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� -- หน่วยที� -- 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  ทรานซิสเตอร์ สอนครั� งที� ;;/;G 

ชื�อเรื�อง ทรานซิสเตอร์ จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

11.1  โครงสร้างของทรานซิสเตอร์ ใบงานที� 1; ทรานซิสเตอร์ 
11.2  ความหมายของอกัษรและตวัเลขบน 

ตวัถงัทรานซิสเตอร์ 
11.3  การจดัแรงไฟใหท้รานซิสเตอร์ทาํงาน 
11.4  การตรวจสอบขาทรานซิสเตอร์ 
11.5  การหาค่าอตัราขยายของทรานซิสเตอร์ 

 

แนวคดิสําคัญ 

ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มีหลกัการทํางานโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าจากวงจร
ภายนอกไปควบคุมตวักาํเนิดกระแสไฟฟ้าภายในใหเ้ปลี�ยนแปลงตาม ทรานซิสเตอร์มี 3 ขา คือ ขาเบส ขา
อิมิตเตอร์และขาคอลเลคเตอร์ ทรานซิสเตอร์ แบ่งตามโครงสร้างได ้2 ชนิด คือ NPN และ PNP แบ่งตามสาร
ไดส้องชนิดเช่นกนัคือเยอรมนัเนียม และ ซิลิคอน การจดัแรงไฟไบแอสทรานซิสเตอร์จะให้อยู่สองแบบคือ
ใหไ้บแอสไปหนา้ระหว่างขาเบสกบัขาอิมิตเตอร์ และใหไ้บแอสยอ้นกลบัระหว่างขาเบสกบัขาคอลเลคเตอร์ 
ตวัอกัษรตวัเลขบนทรานซิสเตอร์ บอกชนิดและการใชง้านได ้และตรวจสอบดีเสียไดด้ว้ยโอห์มมิเตอร์ 

 

สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัทรานซิสเตอร์ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. เขียนโครงสร้างของทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง ;.  วดัและทดสอบทรานซิสเตอร์ดว้ยมลัติ 
=. บอกความหมายของตวัอกัษรและตวัเลข     มิเตอร์   
 บนทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
>. อธิบายการจดัแรงไฟไบอสัใหท้รานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
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A. สามาถวดัค่าความตา้นทานระหว่างขา ต่าง ๆ ของ 
 ทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
C. สามารถตรวจสอบหาขาและชนิดของ 
 ทรานซิสเตอร์ได ้
E. สามารถตรวจสอบอตัราการขยายกระแสของ 
 ทรานซิสเตอร์ได ้
F. บอกไดว้า่ทรานซิสเตอร์ที�ตรวจสอบดีหรือชาํรุด 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

11.1  โครงสร้างของทรานซิสเตอร์ 
 ทรานซิสเตอร์ (Transistor) โครงสร้างเกิดจากการนาํสารกึ�งตวันาํชนิดพีและเอน็ มาเรียงกนั 3 
ชั�น นาํมาต่อเรียงกนัเพื�อให้เกิดรอยต่อระหว่างเนื�อสารขึ�น 2 รอยต่อ โดยสารตรงกลางเป็นเนื�อสารต่างชนิด
กบัสารที�อยูห่วัและทา้ย  แลว้ต่อขาออกมาใชง้านจากชั�นทั�ง 3 ดงันั�นจึงสามารถแบ่งทรานซิสเตอร์ออกเป็น 2 
ชนิด ตามโครงสร้างของสารที�นาํมาต่อเรียงกนั คือ  ทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพีและทรานซิสเตอร์ชนิด     
เอน็พีเอน็ 

11.2  ความหมายของอกัษรและตวัเลขบนตวัถงัทรานซิสเตอร์ 
 การที�จะทราบวา่ทรานซิสเตอร์ตวัไหนเป็นชนิดเอน็พีเอน็หรือพีเอน็พี คุณสมบติัต่าง ๆ อย่างไร
นั�น โดยปกติจะดูจากคู่มือของทรานซิสเตอร์ของบริษทัผูผ้ลิต ในบางครั� งผูผ้ลิตอาจจะกาํหนดสัญลกัษณ์ที�มี
ความหมายบ่งชี� ถึงคุณลกัษณะบางประการที�เป็นประโยชน์กบัผูใ้ช ้เพื�อไม่ตอ้งเสียเวลาในการดูคู่มือโดยไม่
จาํเป็น เช่น ทรานซิสเตอร์ของยุโรปจะเริ�มตน้ดว้ยตวัอกัษร 2 – 3 ตวั แลว้ตามดว้ยตวัเลข 

11.3  การจดัแรงไฟใหท้รานซิสเตอร์ทาํงาน 
 ทรานซิสเตอร์จะทาํงานได้นั�น จะต้องมีการไบแอสทางอินพุตเพื�อทําให้เกิดการไหลของ
กระแสทางเอาตพุ์ตในลกัษณะที�ถูกควบคุมได ้จึงจะทาํใหท้รานซิสเตอร์สามารถขยายสัญญาณหรือทาํหนา้ที�
เป็นสวิตช์ได ้ การไบแอสทางอินพุตจะเป็นการไบแอสไปหน้า ส่วนการไบแอสทางเอาต์พุตจะเป็นการ
ไบแอสยอ้นกลบั 

11.4  การตรวจสอบขาทรานซิสเตอร์ 
 การตรวจสอบขาทรานซิสเตอร์มีจุดประสงค์ที�ตอ้งการทราบว่าขาใดเป็นขาเบส ขาคอลเลก
เตอร์และขาอิมิตเตอร์ เนื�องจากทรานซิสเตอร์ที�ผลิตจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ และเบอร์ต่าง ๆ จะมีตาํแหน่งขา
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ไม่เหมือนกนัซึ� งจะขึ�นกบัลกัษณะของตวัถงัดว้ย แต่ถา้ลกัษณะตวัถึงแบบเดียวกนัที�ผลิตจากกลุ่มประเทศ
เดียวกนัจะมีตาํแหน่งขาเหมือนกนั กรณีที�จาํตาํแหน่งขาไม่ไดแ้ละไม่มีคู่มือทรานซิสเตอร์ นิยมใชโ้อห์ม
มิเตอร์วัดค่าความต้านทานระหว่างขาทรานซิสเตอร์ เพื�อตรวจสอบหาขาทรานซิสเตอร์ ซึ� งผลจากการ
ตรวจสอบนอกจากจะทราบตาํแหน่งขาแลว้จะทราบชนิดของทรานซิสเตอร์ว่าเป็นชนิดพีเอ็นพีหรือเอ็นพี
เอน็    อีกทั�งยงัทราบชนิดของสารกึ�งตวันาํคือซิลิคอนหรือเยอรมนัเนียม ปัจจุบนัทรานซิสเตอร์ที�ทาํจากสาร
เยอรมนัเนียมเลิกผลิตแลว้แต่ยงัมีใชอ้ยูบ่า้ง เนื�องจากมีกระแสรั�วไหลสูงจึงไม่นิยมใช ้เมื�อพิจารณาโครงสร้าง
ของทรานซิสเตอร์จะเสมือนกับไดโอด 2 ตัว ต่ออนุกรมกันโดยจะต่อขั�วแอโนดเข้าด้วยกัน กรณีของ
ทรานซิสเตอร์ชนิดเอน็พีเอน็จะต่อขั�วแคโทดเขา้ดว้ยกนั 

11.5  การหาค่าอตัราขยายของทรานซิสเตอร์ 
 การหาอตัราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์จะอาศยัการไบแอสกระแสเบส เพื�อให้เกิด

กระแสคอลเลกเตอร์ ค่ากระแสเบสที�นิยมสําหรับทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กที�ทนกระแสไม่มากคือ 10 µA    
การกาํหนดกระแสค่าตํ�าเพื�อไมใ่หก้ระแสคอลเลกเตอร์สูงเกินไป  ซึ� งจะกินไฟจากแบตเตอรี�มาก ส่วนเลข  10 
ถือว่า เ ป็นมาตรวัดที�ลงตัวในการหาร เช่น หารกับมาตรวัด 20 mA ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์  จะได ้
20 ×  10–3 / 10 ×  10–6 = 2,000 หมายถึง ดิจิตอลมลัติมิเตอร์เสกล hFE จะสามารถวดัทรานซิสเตอร์ที�มี

อตัราขยายกระแสไดสู้งสุด 1,999 เท่า (ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ ขนาด 3 2
1  หลกั) ในการทดลองหาอตัราการขยาย

กระแสของทรานซิสเตอร์ปัจจุบนัไม่นิยมใชม้ลัติมิเตอร์แบบแอนะลอกวดั เพราะไม่สะดวกและแสดงค่าไม่
ละเอียด จึงใชดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์วดัแทน  ซึ� งจะมีมาตรวดั  hFE   เกือบทุกรุ่น 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  -K/18, คาบที� VN-VQ/NW) 

62. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� ;; ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
63. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� ;; 
64. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

64.1 ครูอธิบายเกี�ยวกบัทรานซิสเตอร์ 
>.= ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัทรานซิสเตอร์ 
>.> ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

65. ขั�นสอน 
65.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� ;; เรื�องทรานซิสเตอร์ 
65.2 ครูอธิบายเกี�ยวกบั เรื�องโครงสร้างของทรานซิสเตอร์ ความหมายของอกัษรและตวัเลขบน

ตวัถงัทรานซิสเตอร์ และการจดัแรงไฟใหท้รานซิสเตอร์ทาํงาน 
65.3 ครูนาํแผนภาพโครงสร้างของทรานซิสเตอร์เมื�อพิจารณาเป็นไดโอด และทิศทางการไหล

ของกระแสเบสในการวดัหาขาทรานซิสเตอร์มาใหน้กัเรียนพิจารณา แลว้ให้นกัเรียนร่วมกนั
อภิปราย 
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65.4 ครูอธิบายเรื�อง การหาค่าอตัราขยายของทรานซิสเตอร์ แลว้ใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม 
65.5 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� ;; 
65.6 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� 1; ทรานซิสเตอร์ 
65.7 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
65.8 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

66. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
67. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

21. สื�อการเรียนรู้ 
21.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� 11 เรื�องทรานซิสเตอร์ 
21.2 แผนภาพโครงสร้างของทรานซิสเตอร์เมื�อพิจารณาเป็นไดโอด และทิศทางการไหลของ

กระแสเบสในการวดัหาขาทรานซิสเตอร์ 
21.3 แบบฝึกหดั 
21.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

22. แหล่งการเรียนรู้ 
22.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
22.2 อินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและประเมินผล 
21. การวดัผลและการประเมินผล 

21.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ FJ ผา่นเกณฑ ์

21.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
21.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
21.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

22. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
22.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
22.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
22.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
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22.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� ;; 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� ;; 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� ;; 
 

เอกสารอ้างองิ 
21. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
22. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107

 
 

บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� -K หน่วยที� -K 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  เอสซีอาร์และไทรแอก สอนครั� งที� ;=/;G 

ชื�อเรื�อง เอสซีอาร์และไทรแอก จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

12.1  โครงสร้างและการทาํงานของ    ใบงานที� ;= เอสซีอาร์และไทรแอก 
เอสซีอาร์  

12.2 โครงสร้างและการทาํงานของไทรแอก 
12.3 การตรวจสอบคุณสมบติัของเอสซีอาร์ 

และไทรแอกโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ 
 

แนวคดิสําคัญ 

 เอสซีอาร์ (Silicon Control Rectifier : SCR) มีโครงสร้างเป็นสารกึ�งตวันาํ 4 ชั�น PNPN มีขาต่อใช้
งาน 3 ขาคือแอโนด (A) แคโทด (K) และเกต (G) เมื�อป้อนไบแอสให้ขาแอโนดและแคโทดเป็นไบแอสไป
หน้าแลว้จุดชนวนที�ขาเกตเป็นไฟบวก เอสซีอาร์ ก็จะนํากระแส การที�จะทําให้เอสซีอาร์หยุดนาํกระแส
กระทาํได ้2 วิธีคือ ตดัแรงดนัที�จ่ายใหว้งจรออกชั�วขณะและลดกระแสแอโนดที�ไหลผ่านเอสซีอาร์ใหต้ํ�ากว่า
กระแสยึด (Holding current : IH) 
 ไทรแอก (Triac) ถูกพฒันาขึ�นมาให้ใชง้านกบัไฟสลบัเพื�อแกข้อ้บกพร่องของ เอสซีอาร์ ไทรแอก
นาํกระแสไดส้องทิศทางโดยทาํหนา้ที�เป็นสวิตซ์ มีคุณสมบติัเป็นสวิตซ์ที�ดีกว่าสวิตซ์ธรรมดาหลายประการ
คือทาํงานไดเ้ร็วควบคุมการทาํงานง่ายไม่มีหน้าสัมผสัจึงไม่เกิดประกายไฟ โครงสร้างไทรแอกเหมือนการ
รวมเอสซีอาร์สองตวัไวด้ว้ยกนั การทาํงานของไทรแอกตอ้งเลือกสภาวะการทาํงานของไทรแอกโดยเลือกใช้
สภาวะกระแสแอโนดกบักระแสเกตเสริมกนั การทาํให้ไทรแอกนาํกระแสทาํไดค้ลา้ยกนักบัเอสซีอาร์การ
ตรวจสอบสภาพดีหรือเสียทาํไดด้ว้ยการใชโ้อห์มมิเตอร์วดัและทดสอบ 

 

สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัเอสซีอาร์และไทรแอก 
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จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. อธิบายการวดัค่าความตา้นทานระหวา่งขา ;.  วดัและทดสอบเอสซีอาร์และไทรแอก 
 ต่าง ๆ ของเอสซีอาร์และไทรแอกได ้     ดว้ยมลัติมิเตอร์   
2. บอกวิธีการตรวจสอบหาขาของเอสซีอาร์และ 
 ไทรแอกได ้
3. บอกวิธีการจุดชนวนและกระแสยึดของเอสซีอาร์ 
 และไทรแอกได ้
4. สามารถตรวจสอบเอสซีอาร์และไทรแอกที�ดี 
 หรือชาํรุดได ้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 
12.1 โครงสร้างและการทาํงานของเอสซีอาร์ 

 เอสซีอาร์ (Silicon Control Rectifier : SCR) เป็นอุปกรณ์สารกึ� งตัวนําชนิดไทริสเตอร์ 
(Thyristor) ที�ทาํหนา้ที�เป็นสวิตช์ปิด – เปิดสามารถสร้างให้ทนค่าแรงดนัและกระแสสูง ๆ ไดนิ้ยมใชก้บั
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัโหลดที�ถูกขบัไดแ้ก่ หลอดไฟ มอเตอร์ ตวัตา้นทาน และตวัเหนี�ยวนาํ เป็นตน้ 
 โครงสร้างของเอสซีอาร์จะประกอบไปดว้ยสารกึ� งตวันาํที� เป็นรอยต่อของสารพีเอ็นพี โดย
ขั�วแอโนดจะอยู่ดา้นริมของสารพี  ส่วนขั�วแคโทดจะอยู่ดา้นริมของสารเอน็  ขั�วเกตจะติดกบัสารเอน็ทางขั�ว
แคโทด 
 การทาํงานของเอสซีอาร์จะคลา้ยคลึงกบัไดโอดซึ� งมีการทาํงานสองสถานะ คือนาํกระแสและ
ไม่นาํกระแส แต่การนาํกระแสหรือไม่นาํกระแสนั�นถูกควบคุมโดยขาเกตจากวงจรสมมูลถา้แรงดนัที�ขา
แอโนดเป็นบวกเมื�อเทียบกบัแคโทดและแรงดนัที�ขาเกตเป็นลบเมื�อเทียบกบัขาแคโทดจะทาํใหท้รานซีสเตอร์ 
Q2 เกิดการไบแอสกลบั ทรานซิสเตอร์ Q2 จะไม่นาํกระแสมีเฉพาะกระแสรั�วไหลเท่านั�น ดงันั�น เอสซีอาร์จะ
ไม่มีกระแสไหลจากแอโนดไปยงัแคโทด ค่าความตา้นทานระหวา่งแอโนดกบัแคโทดจึงสูงมาก ถา้ให้แรงดนั
ที�ขาเกตมีค่าเป็นบวกเมื�อเทียบกบัแคโทดจะทาํใหท้รานซิสเตอร์ Q= นาํกระแส 

12.2 โครงสร้างและการทาํงานของไทรแอก 
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 ไทรแอกเป็นอุปกรณ์สารกึ�งตวันาํที�มีขั�วต่อ 3 ขั�วมีชื�อเรียกว่า A2  (แอโนด 2) , A1 (แอโนด1)  
และ G  (เกต) ไทรแอกจะเป็นอุปกรณ์ที�ทาํหนา้ที�คลา้ย ๆ กบัสวิตซ์ไฟฟ้าสําหรับกระแสสลบัแต่มีขอ้ดีกว่า
สวิตซ์ธรรมดา คือการเปิด – ปิดวงจรของไทรแอกเร็วกว่าสวิตซ์ธรรมดาหลายเท่าจึงทาํใหส้ามารถควบคุม
กาํลงังานไดไ้ทรแอกเป็นอุปกรณ์สารกึ�งตวันาํที�มีขั�วต่อ 3 ขั�วมีชื�อเรียกว่า A2  (แอโนด 2) , A1 (แอโนด1)  
และ G  (เกต) ไทรแอกจะเป็นอุปกรณ์ที�ทาํหนา้ที�คลา้ย ๆ กบัสวิตซ์ไฟฟ้าสําหรับกระแสสลบัแต่มีขอ้ดีกว่า
สวิตซ์ธรรมดา คือการเปิด – ปิดวงจรของไทรแอกเร็วกว่าสวิตซ์ธรรมดาหลายเท่าจึงทาํใหส้ามารถควบคุม
กาํลงังานได ้

12.3 การตรวจสอบคุณสมบติัของเอสซีอาร์และไทรแอกโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ 
 1.  การหาขาของเอสซีอาร์โดยใชโ้อห์มมิเตอร์   
 2.  การตรวจสอบคุณสมบติัของเอสซีอาร์และไทรแอกเกี�ยวกบักระแสรั�วไหล 
 3.  การทดสอบคุณสมบติัในการจุดชนวนของเอสซีอาร์ 
 4.  การวดัหาขาไทรแอกโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  -L/18, คาบที� VX-NK/NW) 

68. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� ;= ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
69. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� ;= 
70. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

70.1 ครูอธิบายเกี�ยวกบัเอสซีอาร์และไทรแอก 
>.= ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัเอสซีอาร์และไทรแอก 
>.> ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

71. ขั�นสอน 
A.; นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� 12 เรื�องเอสซีอาร์และไทรแอก 
A.= ครูนําแผนภาพโครงสร้าง วงจรสมมูลและสัญลกัษณ์ของเอสซีอาร์ และโครงสร้าง 

สญัลกัษณ์ และวงจรสมมูลของไทรแอกมาแสดงใหน้กัเรียนดู พร้อมทั�งอธิบายเพิ�มเติม 
A.> ครูอธิบายเรื�อง การตรวจสอบคุณสมบติัของเอสซีอาร์และไทรแอกโดยใชโ้อห์มมิเตอร์ แลว้

ใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม 
4.4 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� 12 
4.5 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� ;= เอสซีอาร์และไทรแอก 
A.E ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
4.7 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

72. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
73. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 
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23. สื�อการเรียนรู้ 
23.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� 12 เรื�องเอสซีอาร์และไทรแอก 
23.2 แผนภาพโครงสร้าง วงจรสมมูลและสัญลกัษณ์ของเอสซีอาร์ และโครงสร้าง สญัลกัษณ์ 

และวงจรสมมูลของไทรแอก 
23.3 แบบฝึกหดั 
23.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

24. แหล่งการเรียนรู้ 
24.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
24.2 อินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและประเมินผล 
23. การวดัผลและการประเมินผล 

23.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ FJ ผา่นเกณฑ ์

23.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
23.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
23.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

24. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
24.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
24.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
24.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
24.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� 12 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 12 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� 12 
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เอกสารอ้างองิ 
23. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
24. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
 



 115

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� -L หน่วยที� -L 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  เทคนิคการบดักรี สอนครั� งที� ;>/;G 

ชื�อเรื�อง เทคนิคการบดักรี จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

;>.;  แผน่วงจรพิมพ ์ ใบงานที� ;>  เทคนิคการบดักรี 
;>.=  ตะกั�วบดักรี 

 ;>.>  หวัแร้ง 
 13.4  การปอกสายไฟ   
 13.5  การบดักรีอุปกรณ์บนแผน่วงจรพิมพ ์
 13.6  การตดัขาอุปกรณ์ 

;>.F  การถอนจุดบดักรี 
 

แนวคดิสําคัญ 

 การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์จาํเป็นจะตอ้งใชก้ารบดักรีดว้ยตะกั�วเป็นพื�นฐาน อุปกรณ์ในการให้
ความร้อนในการบดักรีคือหวัแร้ง เมื�อตอ้งการถอนการบดักรีเนื�องจากบดักรีผิดหรือตอ้งการถอดอุปกรณ์เพื�อ
เปลี�ยนตวัใหม่จะตอ้งใชที้�ดูดตะกั�ว 
 

สมรรถนะย่อย 

แสดงความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการบดักรี 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. อธิบายความหมายของการบดักรีได ้ ;.  บดักรีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์บน 
=. บอกคุณสมบติัของตะกั�วบดักรีได ้     แผน่วงจรพิมพ ์   
>. บอกขั�นตอนการบดักรีไดถู้กตอ้ง 
A. อธิบายขั�นตอนการปลอกสายไฟไดถู้กตอ้ง 
5. บอกการบดักรีสายไฟชนิดต่าง ๆ เขา้กบัอุปกรณ์ 
 และแผน่วงจรพิมพไ์ด ้
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6. บอกการจดัวางอุปกรณ์ลงบนแผน่วงจรพิมพ ์ 
 บดักรีและตดัขาอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกวิธี 
7. อธิบายวิธีการการถอดอุปกรณ์ออกจากแผน่ 
 วงจรพิมพไ์ดถู้กตอ้ง  

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

;>.; แผน่วงจรพิมพ ์
 แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Boards) เป็นแผ่นที�ผิวดา้นหนึ� งถูกเคลือบดว้ยแผ่นทองแดง 

บาง ๆ เพื�อใชท้าํลายวงจรพิมพ ์ ทาํให้เกิดเป็นวงจรต่าง ๆ ตามตอ้งการ ลายวงจรมีส่วนสําคญัต่อการใชง้าน
เพราะการเขียนลายวงจรจะต้องคาํนึงถึงขนาดของลายวงจร ให้เหมาะสมกบัปริมาณของกระแสที�ไหล
ผ่าน ลกัษณะการเชื�อมต่อตอ้งเหมาะสมสวยงาม ขนาดของลายวงจรตอ้งไม่เลก็หรือใหญ่เกินไป การเขา้โคง้
ลายวงจรควรต่อเขา้กึ�งกลางจุด ไม่ควรผ่านขอบริมจุดต่อ หรือกรณีจาํเป็นตอ้งผ่านขอบริมจุดต่อลายวงจร
จะตอ้งสมัผสัจุดต่อให้มากที�สุด  

;>.= ตะกั�วบดักรี 
 ตะกั�วบดักรี (Solder) คือวสัดุที�ทาํหนา้ที�เป็นตวัเชื�อมประสานรอยต่อของสายไฟหรือขาของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขา้ดว้ยกนัหรือต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขา้กบัลายวงจรพิมพ์ ส่วนประกอบของ
ตะกั�วบดักรีประกอบดว้ยดีบุกและตะกั�วซึ� งมีส่วนผสมโดยกาํหนด เป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าที�บอกไวค่้าแรกเป็น
ดีบุกเสมอ เช่น 70/30 หมายถึง ส่วนผสมประกอบดว้ยดีบุก 70% และตะกั�ว 30% 

;>.> หวัแร้ง 
 หวัแร้ง (Soldering) ที�ใชง้านทางดา้นไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เป็นหวัแร้งไฟฟ้า ทาํหนา้ที�ให้

ความร้อนออกมาโดยใชไ้ฟฟ้าจ่ายผ่านส่วนที�ทาํให้กาํเนิดความร้อน ส่งผ่านผ่านความร้อนไปยงัหัวบดักรี 
และหัวบดักรีเป็นตวัส่งผ่านความร้อนไปยงัชิ�นงาน จนชิ�นงานเกิดความร้อนพอที�จะหลอมละลายตะกั�วบดักรีได ้
การบดักรีที�ถกูตอ้งนอกจากหวัแร้งตอ้งร้อนพอที�จะหลอมละลายตะกั�วบดักรีไดแ้ลว้ ชิ�นงานที�จะบดักรีก็ตอ้ง
ร้อนพอที�จะหลอมละลายตะกั�วบัดกรีได้ด้วย ถา้ชิ�นงานขนาดเล็กสามารถใช้หัวแร้งมีกาํลงัไฟฟ้าตํ�าได ้
ถา้ชิ�นงานขนาดใหญ่หวัแร้งตอ้งมีกาํลงัไฟฟ้าสูงขึ�นตามไปดว้ย ไม่เช่นนั�นอาจทาํใหก้ารบดักรีไม่สมบูรณ์ได ้
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13.4   การปอกสายไฟ   
 การปอกสายไฟมีจุดประสงค์ต้องการให้ฉนวนที�หุ้มสายหลุดออกจากตัวนําในระยะที�
ตอ้งการโดยไมท่าํใหส้ายตวันาํภายในขาดหรือเป็นรอยหรือเกือบขาด ซึ� งอาจจะสังเกตไม่เห็นแต่มีผลในการ
ใช้งานในระยะยาว ระยะในการปอกสายขึ� นกับขนาดของสายและขนาดของจุดที�จะนําไปบัดกรีด้วย
โดยทั�วไปจุดบดักรีขนาดเลก็จะปอกสายยาวประมาณ 1.5 – 2 มม. 

13.5 การบดักรีอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ ์
 การบดักรีอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งเสียบขาอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพใ์ห้ถูกขั�ว และ

ตาํแหน่งที�ตอ้งการพร้อมกดอุปกรณ์ใหแ้นบกบัแผ่นวงจรพิมพ ์(เฉพาะอุปกรณ์ที�กระทาํได)้ โดยจะตอ้งขยบั
ขาอุปกรณ์ให้ทาํมุมไปในทิศทางต่าง ๆ และทาํมุมกบัแผ่นวงจรพิมพป์ระมาณ 30o – 6 0o เพื�อไม่ให้ขา
อุปกรณ์ชิดกนัและปลายหวัแร้งสามารถสอดแทรกไปยงัตาํแหน่งที�จะบดักรีไดส้ะดวก ทาํใหอุ้ปกรณ์ไม่ล่วง
หล่นขณะบดักรี พร้อมกบัหมนุแผน่วงจรพิมพเ์พื�อใหป้ลายขาอุปกรณ์ชี� เขา้หาตวัใชมื้อขวาจบัหวัแร้ง โดยให้
ปลายหวัแร้งอยู่ดา้นขวาของขาอุปกรณ์ และจี�ไปยงัขาอุปกรณ์และลายทองแดง ณ ตาํแหน่งที�จะบดักรีพร้อม
กนั มือซ้ายจบัตะกั�วให้ปลายตะกั�วจี� ไปยงัด้านซ้ายของขาอุปกรณ์และจ่ออยู่ระหว่างปลายหัวแร้งกับขา
อุปกรณ์  สักครู่ให้ตะกั�วหลอมละลายติดสายทองแดงและขาอุปกรณ์ในลกัษณะแนบชิดแลว้รีบเอาหัวแร้ง
และตะกั�วออกจากจุดบดักรี การบดักรีไม่ควรใส่ตะกั�วมากเกินความจาํเป็น เพราะนอกจากสิ�นเปลืองแลว้ยงั
อาจไปติดกบัอุปกรณ์หรือจุดบดักรีอื�น ๆ ได ้ ซึ� งเป็นลกัษณะของการพอกตะกั�วจากนั�นจึงบดักรีจุดอื�น ๆ 
ต่อไปจนครบ 

13.6 การตดัขาอุปกรณ์ 
 หนัปากคีมใหชี้�ไปทางเดียวกนักบัขาอุปกรณ์แลว้จึงตดัขาอุปกรณ์ทีละขา การตดัขาอุปกรณ์ที�

ทาํมุมกบัแผ่นวงจรพิมพแ์คบ ๆ ตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะอาจทาํให้รอยตดัไม่สวยหรือลายทองแดง
ชาํรุด  เนื�องจากคีมอาจไปงดัหรือเบียดกบัจุดบดักรี การตดัขาอุปกรณ์ควรตดัใหส้ั�นที�สุดที�รอยบดักรีหุม้โอบ
ไดพ้อดี   

;>.F   การถอนจุดบดักรี 
 กรณีที�ตอ้งการถอนจุดบดักรี ทาํไดโ้ดยใชห้วัแร้งร้อนสัมผสัไปที�จุดบดักรีที�จะถอด จนตะกั�ว

หลอมละลาย ใชเ้ครื�องดูดตะกั�ว (Solder Sucker) ดูดตะกั�วบดักรีออก 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  -V/18, คาบที� NL-NW/NW) 

74. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� ;> ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
75. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� ;> 
76. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

76.1 ครูอธิบายเกี�ยวกบัเทคนิคการบดักรี 
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76.2 ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัเทคนิคการบดักรี 
76.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

77. ขั�นสอน 
77.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� ;> เรื�องเทคนิคการบดักรี 
77.2 ครูอธิบาย เรื�องแผน่วงจรพิมพ ์พร้อมภาพแผ่นวงจรพิมพป์ระกอบ 
77.3 ครูอธิบาย เรื�องตะกั�วบดักรีและหวัแร้ง พร้อมนาํตวัอยา่งตะกั�วบดักรีและหัวแร้งมาแสดงให้

นกัเรียนดู 
77.4 ครูแบ่งนกัเรียนกลุ่มละ C คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย เรื�อง การปอกสายไฟ และการ

บดักรีอุปกรณ์บนแผน่วงจรพิมพ ์แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุป 
77.5 ครูอธิบาย เรื�อง การตดัขาอุปกรณ์ และการถอนจุดบดักรี แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม 
77.6 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� 13 
77.7 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� ;>  เทคนิคการบดักรี 
77.8 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
77.9 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

78. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
79. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

25. สื�อการเรียนรู้ 
25.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� ;> เรื�องเทคนิคการบดักรี 
25.2 ภาพแผน่วงจรพิมพ ์
25.3 ตวัอยา่งตะกั�วบดักรีและหวัแร้ง 
25.4 แบบฝึกหดั 
25.5 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

26. แหล่งการเรียนรู้ 
26.1 หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
26.2 อินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและประเมินผล 
25. การวดัผลและการประเมินผล 

25.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ FJ ผา่นเกณฑ ์

25.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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25.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
25.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

 
 

26. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
26.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
26.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
26.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
26.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� 13 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 13 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� 13 
 

เอกสารอ้างองิ 
25. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
26. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
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                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� -V หน่วยที� -V 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 
                 และแผน่วงจรพิมพ ์

สอนครั� งที� ;A/;G 

ชื�อเรื�อง การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และแผ่นวงจรพิมพ ์ จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

14.1 วงจรเรียงกระแส  ใบงานที� 14.1  การประกอบวงจรเลก็ทรอ 
14.2 วงจรเรียงกระแสแบบครึ� งคลื�น นิกส์เบื�องตน้ 
14.3 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื�น  ใบงานที� 14.2  การประกอบวงจรเลก็ทรอ- 

 14.4 วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์ นิกส์เบื�องตน้บนแผ่นวงจรพิมพ ์
 14.5 หลกัการเบื�องตน้ในการคดัลอกแผน่ 
วงจรพิมพ ์
 14.6 การร่างแบบสาํหรับการเตรียมการเพื�อ 
ต่อวงจร  
 14.7   การคดัลอกวงจรจากลายวงจรพิมพ ์
สาํเร็จรูป   
 

แนวคดิสําคัญ 

 วงจรเรียงกระแสเป็นวงจรที�แปลงผนัไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยวงจรจะ
ประกอบไปดว้ย หมอ้แปลงไฟฟ้า ไดโอดเรียงกระแส และคาปาซิเตอร์ การทดลองวงจรโดยการบดักรีลงบน
แผ่นวงจรพิมพ์ เป็นการทดลองที�เหมือนกบัสภาพการนําไปใช้งานจริง ซึ� งการประวงจรจะต้องทําทีละ
ขั�นตอนดว้ยความระมดัระวงั 
 แผน่วงจรพิมพจ์ะเป็นส่วนที�ทาํหนา้ที�ยึดอุปกรณ์และเป็นทางเดินของสญัญาณไฟฟ้าอีกทั�งช่วยทาํให้
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ยุง่เหยิงอนัเกิดจากการโยงสายไฟไปมา แต่ในบางครั� งมีความจาํเป็นที�จะลอกวงจรจาก
แผ่นวงจรพิมพ์อนัเนื�องมาจากตอ้งการวิเคราะห์การทาํงานของวงจรในกรณีที�ต้องซ่อมแก้ไขวงจรหรือ
ตอ้งการเลียนแบบวงจร การคดัลอกแผ่นวงจรจากวงจรพิมพ์จะตอ้งรู้จกัสัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ตลอดจนชื�อ
ขาของอุปกรณ์อย่างแม่นยาํจึงจะคดัลอกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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สมรรถนะย่อย 

;. แสดงความรู้เกี�ยวกบัการประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และแผ่นวงจรพิมพ ์
=. ประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ลงบนแผน่วงจรพิมพ ์
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกชนิดวงจรเรียงกระแส ;.  ประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 
=. อธิบายการทาํงานของวงจรเรียงกระแสได ้ =. ประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 
>. บอกสูตรการคาํนวณหาแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงได ้  แผน่วงจรพิมพ ์   
A. ประกอบวงจรโดยการบดักรีไดถู้กตอ้ง  
C. ทดสอบการทาํงานของวงจรไดถู้กตอ้ง 
E. สามารถทดลองวงจรจ่ายไฟกระแสตรงแบบต่าง ๆ  
 โดยใชวิ้ธีการบดักรีได ้
7. สามารถคดัลอกวงจรจากลายวงจรพิมพส์าํเร็จรูปได ้
8. ประกอบวงจรบนแผน่วงจรพิมพไ์ด ้

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

14.1 วงจรเรียงกระแส 
 วงจรเรียงกระแส (Rectifier) คือ วงจรไฟฟ้าที�สามารถจดัเรียงกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั ให้
กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ� งอุปกรณ์ที�สามารถจะทาํงานอย่างนี� ไดจ้าํเป็นต้องมีคุณสมบติัสําคญัยอมให้
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไปในทิศทางเดียวเท่านั�นคือไดโอด ซึ�งในที�นี� จะใชไ้ดโอดกาํลงั 

14.2 วงจรเรียงกระแสแบบครึ� งคลื�น 
 การทาํงานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ� งคลื�น (Half Wave Rectifier) เมื�อขั�วบวกของขดทุติย
ภูมิไดรั้บเฟสบวก ขั�วล่างเทียบไดเ้ฟสลบ ทาํใหข้าอาโนดของไดโอดไดรั้บศกัยบ์วก ขาแคโถดไดรั้บศกัยล์บ 
ทาํให้ไดโอดไดรั้บการไบแอสไปหน้า กระแสสามารถไหลผ่านวงจรไปได ้จึงมีแรงดนัไฟกระแสตรงตก
คร่อมโหลด RL 
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14.3 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื�น 
 การเรียงกระแสแบบครึ� งคลื�น (Full Wave Rectifier) จะไดแ้รงดนัไฟตรงที�มีความพลิ�ว 
(Ripple) ค่อนขา้งสูงไม่สามารถใชง้านในวงจรทั�วไป การนาํไปใชง้านค่อนขา้งมีขีดจาํกดั จึงนิยมใชว้งจร
เรียงกระแสแบบเตม็คลื�น ซึ� งใชไ้ดโอด = ตวั ผลดักนัทาํงานในแต่ละเฟส 

14.4 วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์
 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื�น (Bridge Rectifier) โดยไม่ใชจุ้ดศูนยก์ลางของหมอ้แปลง เป็น
วงจรอีกแบบหนึ�งที�นิยมใช ้เพราะใชห้มอ้แปลงกาํลงัทางขดทุติยภูมิเพียงขดเดียว เพียงแต่ตอ้งเพิ�มไดโอดอีก 
= ตวัรวมเป็น A ตวั 

14.5 หลกัการเบื�องตน้ในการคดัลอกแผน่วงจรพิมพ ์
 การคดัลอกวงจรมีประโยชน์ในการซ่อมหรือสร้างเลียนแบบกรณีไม่มีวงจรมาใชห้รือกรณีมี
วงจรมาให ้แต่แผน่วงจรพิมพไ์ม่มีรายละเอียดของตาํแหน่งของอุปกรณ์ ชื�อขั�วต่อต่าง ๆ ทาํใหก้ารตรวจซ่อม
ค่อนขา้งลาํบาก จะตอ้งมีทกัษะในการไล่วงจรจากแผ่นวงจรพิมพพ์อควร จึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ไดง่้ายขึ�น นอกจากนั�นจะตอ้งเขา้ใจเกี�ยวกบัขาใช้งานของทรานซิสเตอร์ คาปาซิเตอร์และไอซีต่าง ๆ โดย
จะตอ้งสามารถเปิดคู่มือการใชง้านอุปกรณ์นั�น ๆ ได ้จึงจะสามารถเขียนเป็นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสากล
ไดถู้กตอ้ง 

14.6 การร่างแบบสาํหรับการเตรียมการเพื�อต่อวงจร 
 เมื�อใชแ้ผน่วงจรพิมพเ์อนกประสงค ์แผ่นวงจรพิมพเ์อนกประสงคนิ์ยมใชเ้มื�อตอ้งการทดลอง
ประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ตน้แบบ ว่าทาํงานไดต้ามเงื�อนไขที�ออกแบบไดห้รือไม่ หรือช่างอิเลก็ทรอนิกส์
สมคัรเล่นที�ตอ้งการทักษะและประสบการณ์ เพราะการทาํแผ่นวงจรพิมพ์สําเร็จค่อนข้างใช้เวลาในการ
ออกแบบ และทาํแผ่นวงจรพิมพน์าน การใชแ้ผ่นวงจรพิมพเ์อนกประสงคไ์ม่เหมาะที�จะใชต่้อวงจรที�ยุ่งยาก
ซบัซ้อน อย่างไรก็ตามแผ่นวงจรพิมพเ์อนกประสงคที์�จาํหน่ายนั�น มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบและขนาดต่าง ๆ 
กนั บางแบบไม่สามารถเอาไอซีแบบตีนตะขาบมาเสียบลงได ้เพราะระยะขาไม่เหมาะสมกบัการต่อวงจร 
บางครั� งอาจตอ้งต่อโยงสายบนแผ่นวงจรพิมพเ์พื�อให้ครบวงจร หรือใชใ้บมีดตดัลายวงจรพิมพอ์อกบางส่วน
เพื�อไม่ให้ลดัวงจร  อย่างไรก็ตามการร่างแบบก่อนการบดักรีหรือประกอบวงจรเป็นผลดี ซึ� งทาํให้สามารถ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง และสามารถจดัวางรูปแบบของอุปกรณ์ไดเ้รียบร้อยไม่ชิดหรือห่างเกินไป 
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14.7   การคดัลอกวงจรจากลายวงจรพิมพส์าํเร็จรูป 
 การคดัลอกลายวงจรพิมพส์ําเร็จรูป จากแบบลายวงจรที�ซับซ้อนกนัอยู่นั�น ค่อนขา้งสะดวก

มากกว่าการคดัลอกลายวงจรจากชุดคิต เพราะตอ้งพลิกแผ่นวงจรกลบัไปกลบัมาก ซึ� งค่อนขา้งชา้ ยกเวน้
ชุดคิตที�สกรีนลายทองแดงซอ้นทบัดา้นอุปกรณ์อาจไม่ตอ้งพลิกดูบ่อย ซึ� งเงื�อนไขการทาํแผน่วงจรพิมพ ์อาจ
มีทั�งใหค้วามสะดวกและไมส่ะดวกในการคดัลอก   
 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  -N/18, คาบที� NP-WY/NW) 

80. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� ;A ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
81. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� ;A 
82. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

82.1 ครูอธิบายเกี�ยวกบัการประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และแผ่นวงจรพิมพ ์
82.2 ครูตั� งคําถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ แล้วร่วมกันอภิปรายเกี�ยวกับการประกอบวงจร

อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และแผน่วงจรพิมพ ์
82.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

83. ขั�นสอน 
83.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� ;A เรื� องการประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และ

แผน่วงจรพิมพ ์
83.2 ครูอธิบาย เรื�องวงจรเรียงกระแส  วงจรเรียงกระแสแบบครึ� งคลื�น วงจรเรียงกระแสแบบเต็ม

คลื�น และวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์ พร้อมภาพประกอบ 
83.3 ครูอธิบาย เรื�องหลกัการเบื�องต้นในการคดัลอกแผ่นวงจรพิมพ์ การร่างแบบสําหรับการ

เตรียมการเพื�อต่อวงจร และการคดัลอกวงจรจากลายวงจรพิมพส์ําเร็จรูป แลว้ให้นกัเรียน
ซกัถาม 

83.4 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� ;A.; และ ;A.=   
83.5 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� ;A.; และ ;A.=   
83.6 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
83.7 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

84. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
85. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

27. สื�อการเรียนรู้ 
27.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� ;A เรื�อง การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และแผน่วงจรพิมพ ์ 
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27.2 ภาพวงจรเรียงกระแสแบบต่าง ๆ  
27.3  แบบฝึกหัด 
27.4  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

28. แหล่งการเรียนรู้ 
28.1  หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
28.2  อินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและประเมินผล 
27. การวดัผลและการประเมินผล 

27.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ FJ ผา่นเกณฑ ์

27.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
27.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
27.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

28. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
28.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
28.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
28.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
28.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� ;A.; และ ;A.=   
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� ;A 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� ;A 
 

เอกสารอ้างองิ 
27. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
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28. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 

บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� -N หน่วยที� -N 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย  การทาํโครงงาน สอนครั� งที� ;C/;G 

ชื�อเรื�อง การทาํโครงงาน จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

15.1 ความสาํคญัในการสร้างโครงงาน ใบงานที� ;C  การทาํโครงงาน 
15.2 ขั�นตอนการทาํโครงงาน  

  

แนวคดิสําคัญ 

 การสร้างโครงงานเป็นการรวบยอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที�ได้เรียนมาเพื�อประยุกต ์
ให้เกิดผลงานที�สื�อแนวคิดทางทฤษฎีให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติั อาจเป็นการพิสูจน์หลกัการที�เรียนมา
หรือนําไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั สิ� งสําคัญประการหนึ� งของการทาํโครงงานคือ การปลูกฝังของนักคิดนัก
ประดิษฐ์  สร้างความรู้สึกที�ดีในการเรียนรู้วา่จะสามารถสร้างสรรคผ์ลงานสิ�งแปลกใหม่ขึ�นได ้ถา้ตั�งใจฝึกฝน
มีการเรียนรู้อยา่งจริงจงัเป็นระบบภายใตพ้ื�นฐานที�ถูกตอ้ง 
 

สมรรถนะย่อย 

;.  สร้างโครงงานขนาดเลก็จากชุดคิต 
=. แสดงความรู้เกี�ยวกบัการทาํโครงงานขนาดเลก็ (Mini Projects) 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. สร้างโครงงานที�เป็นพื�นฐานทาง ;.  วดัทดสอบและประกอบวงจร 
 อิเลก็ทรอนิกส์ และประกอบชุดคิตที�ไม่ซบัซอ้นมากได ้  อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ตามโครงงาน 
=. นาํโครงงานที�จดัสร้างขึ�นมาใชป้ระโยชน์ในชีวิต 
 ประจาํวนัได ้
>. วดัและตรวจสอบการทาํงานของวงจรที�จดัสร้าง 
 โครงงานได ้
A. แกปั้ญหาต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�นจากวงจรที�จดัสร้าง 
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 โครงงานได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

15.1 ความสาํคญัในการสร้างโครงงาน 
 การสร้างโครงงานเป็นการรวบยอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที�ไดเ้รียนมาเพื�อประยุกต์

ให้เกิดผลงานที�สื�อแนวคิดทางทฤษฎีให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติั อาจเป็นการพิสูจน์หลกัการที�เรียนมา
หรือนําไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั สิ� งสําคัญประการหนึ� งของการทาํโครงงานคือ การปลูกฝังของนักคิดนัก
ประดิษฐ์  สร้างความรู้สึกที�ดีในการเรียนรู้วา่จะสามารถสร้างสรรคผ์ลงานสิ�งแปลกใหม่ขึ�นได ้ถา้ตั�งใจฝึกฝน
มีการเรียนรู้อยา่งจริงจงัเป็นระบบภายใตพ้ื�นฐานที�ถูกตอ้ง 

15.2 ขั�นตอนการทาํโครงงาน 
1) เลือกโครงงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถโดยศึกษาจากหนงัสือรวบรวมโครงงาน

หรือวารสายอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ และสามารถนาํผลงานมาใชป้ระโยชน์กบัชีวิตประจาํวนัได ้ 
2) ตอ้งศึกษาการทาํงานของวงจรใหเ้ขา้ใจ จนมีความมั�นใจว่าจะสามารถตรวจสอบแกไ้ขปัญหา

ต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�นได ้
3) ตอ้งเลือกอปุกรณ์ต่าง ๆ ที�มีความเหมาะสมต่อการติดตั�งและใชง้าน  
4) ก่อนทาํการประกอบควรตรวจสอบและทดสอบความถูกตอ้งของอุปกรณ์ทุกชิ�น  
5) ควรตรวจสอบการต่อวงจรบนแผ่นวงจรพิมพใ์ห้เรียบร้อย และแกไ้ขให้ถูกตอ้งเสียก่อนจึง

เดินสายต่ออุปกรณ์ต่อภายนอก  
6) ก่อนติดตั�งแผ่นวงจรพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ�มเติมภายในกล่อง ควรร่างแบบตาํแหน่ง    

ต่าง ๆ บนกระดาษเสียก่อนว่าเหมาะสมต่อการใชง้านหรือไม่ ควรติดตั�งขอ้ความอะไรบนกล่องจึงจะเกิด
ความเขา้ใจง่ายต่อการใชง้าน  

7) ก่อนติดตั�งอุปกรณ์ตอ้งเจาะรูสาํหรับติดตั�งอุปกรณ์ต่าง ๆ บนกล่องใหค้รบถว้น  
8) การติดตั�งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตอ้งยึดใหแ้น่นหนาไม่หลุดง่าย ไม่ควรใหมี้หวัน๊อตโผล่ออกมาในตวั

กล่องมากโดยเฉพาะหน้าปัด การเดินสายควรเลือกหลายสีหลายขนาดตามความเหมาะสมและจดัให้เป็น
ระเบียบ 

 9) ทดสอบการทาํงานของวงจรอีกครั� ง โดยยงัไม่เปิดกล่องเพราะถา้มีอะไรผิดปกติจะทราบ
ตาํแหน่งไดง่้ายและถอดปลัmกออกทนัท่วงที  
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กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  -W/18, คาบที� W--WV/NW) 

86. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� ;A ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
87. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� 15 
88. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

88.1 ครูอธิบายเกี�ยวกบัการทาํโครงงาน 
88.2 ครูตั�งคาํถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ร่วมกนัอภิปรายเกี�ยวกบัการทาํโครงงาน 
88.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

89. ขั�นสอน 
89.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� ;A เรื�องการทาํโครงงาน 
89.2 ครูอธิบาย เรื�องความสําคญัในการสร้างโครงงาน และขั�นตอนการทาํโครงงาน แลว้ให้

นกัเรียนซกัถาม 
89.3 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� ;C 
89.4 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� ;C การทาํโครงงาน   
89.5 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
89.6 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

90. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
91. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

29. สื�อการเรียนรู้ 
29.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� ;C เรื�อง การทาํโครงงาน 
29.2 แบบฝึกหดั 
29.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

30. แหล่งการเรียนรู้ 
30.1  หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
30.2  อินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและประเมินผล 
29. การวดัผลและการประเมินผล 

29.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ FJ ผา่นเกณฑ ์

29.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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29.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
29.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

30. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
30.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
30.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
30.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
30.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� ;C 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� ;C 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� ;C 
 

เอกสารอ้างองิ 
29. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
30. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� -W หน่วยที� -W 
ชื�อวิชา  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้    
             รหสัวิชา 2100-1006 

เวลาเรียนรวม F= คาบ 

ชื�อหน่วย    การใชง้านออสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิด  
สัญญาณ 

สอนครั� งที� ;E/;G 

ชื�อเรื�อง การใชง้านออสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิดสญัญาณ จาํนวน A คาบ 
          

หัวข้อเรื�อง 

16.1 ออสซิลโลสโคป    ใบงานที� 16.1  การใชง้านออสซิลโลสโคป 
16.2 การอ่านค่าที�หนา้จอออสซิลโลสโคป ใบงานที� 16.2  การใชง้านเครื�องกาํเนิด 
16.3 การอ่านคาบเวลาและความถี�  สญัญาณ 
16.4 การอ่านค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
16.5 ชื�อและหนา้ที�การทาํงานของปุ่มปรับ  
16.6 สายโพรบวดัสญัญาณ   
16.7 ชนิดของเครื�องกาํเนิดสญัญาณ 
16.8 คุณสมบติัทางเทคนิคและปุ่มปรับต่าง ๆ  

ของเครื�องกาํเนิดสญัญาณ 
 

แนวคดิสําคัญ 

 ออสซิลโลสโคป เป็นเครื� องมือวัดที� มีความสําคัญและนํามาใช้อย่างกว้างขวางในงานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์เพราะสามารถแสดงรูปร่างขนาดของสัญญาณให้เห็นบนจอได ้ ออสซิลโลสโคปสามารถ
นาํไปใชว้ดัแรงดนัไฟตรง แรงดนัไฟสลบั คาบเวลา พร้อมแสดงรูปร่างของสัญญาณไฟฟ้าที�ทาํการวดั  
แรงดนัไฟสลบัจะวดัและอ่านค่าขนาดของสญัญาณไดเ้ป็นแรงดนัพีคทูพีค (Vp – p)  
 เครื�องกาํเนิดสัญญาณ เป็นเครื�องมือชนิดหนึ� งที�มีความสําคญัทาํหนา้ที�กาํเนิดสัญญาณต่าง ๆ และ
สามารถที�จะควบคุมความถี�และความแรงของสัญญาณได ้ใช้งานในการตรวจสอบปรับแต่งวงจรหรือวดั
เปรียบเทียบค่า เครื� องกําเนิดสัญญาณ มีหลายชนิดขึ� นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติของสัญญาณ 
ที�เครื�องใหก้าํเนิดขึ�นมา การเรียกชื�อเครื�องกาํเนิดสัญญาณความถี�จะเรียกชื�อตามความถี�ที�กาํเนิดขึ�นมาว่าอยู่
ในย่านความถี�ใด เช่น เครื�องกาํเนิดความถี�เสียงจะเรียกออดิโอเยนเนอเรเตอร์ (Audio Generator) เครื�อง
กาํเนิดความถี�วิทยุจะเรียกอาร์เอฟเยนเนอเรเตอร์ (Radio Frequency Generator) เป็นตน้ 
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สมรรถนะย่อย 

;. แสดงความรู้เกี�ยวกบัการใชอ้อสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิดสัญญาณ 
=. ใชง้านออสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิดสัญญาณตามการทดลอง 
 

จุดประสงค์การปฏิบัต ิ

                ด้านความรู้               ด้านทักษะ 
1. บอกตาํแหน่งปุ่มปรับต่าง ๆ ของออสซิลโลสโคปได ้ ;.  ใชง้านออสซิลโลสโคปตามการทดลอง 
=. บอกหนา้ที� และการทาํงานของปุ่มปรับต่าง ๆ ของ =.  ใชเ้ครื�องกาํเนิดสญัญาณความถี�ตามการ 
 ออสซิลโลสโคปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทดลอง 
>. สามารถใชอ้อสซิลโลสโคปวดัสัญญาณไดถู้กตอ้ง  
A. อธิบายการทาํงานของปุ่มปรับเครื�องกาํเนิดสญัญาณ 
 ความถี�ได ้
C. สามารถใชเ้ครื�องกาํเนิดสัญญาณไดถู้กตอ้ง 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แสดงออกดา้นการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื�อสัตย ์สุจริต ความมีนํ�าใจและแบ่งบนั   
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท  ไมห่ยุดนิ�งที�จะแกปั้ญหา ใชอุ้ปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 

 

เนื อหาสาระ 

16.1 ออสซิลโลสโคป 
 ความสาํคญัของออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ออสซิลโลสโคป หรือบางครั� งเรียกสั�น ๆ ว่า 
สโคป (Scope) ที�ใช้งานกันอยู่ทั�ว ๆ ไป สําหรับการใช้งานของออสซิลโลสโคปนั�นจะใช้แสดงรูป
คลื�นสัญญาณ หรือช่วงห่างของสัญญาณ โดยรูปคลื�นสัญญาณที�ไดอ้าจเป็นแบบไซน์แบบสี�เหลี�ยม แบบ
สามเหลี�ยมหรือแบบฟันเลื�อย เป็นตน้ 

16.2 การอ่านค่าที�หนา้จอออสซิลโลสโคป 
 การอ่านปริมาณไฟฟ้าที�หนา้จอออสซิลโลสโคป จะสามารถอ่านไดส้องแกนคือแนวแกนตั�ง
กบัแนวแกนนอน ในแนวแกนตั�ง (Vertical) จะอ่านค่าออกมาเป็นความแรงของสัญญาณ หรือความสูง 
ของสัญญาณ (Amplitude) ของปริมาณไฟฟ้าโดยสามารถอ่านออกมาเป็นค่าพีค (Peak Value) Vp และค่าพีค
ทูพีค (Peak To Peak Value) Vp-p ส่วนในแนวแกนนอน (Horizontal) จะอ่านค่าออกมาเป็นคาบเวลา (Time) 
และสามารถใชค้าํนวณหาค่าความถี� (Frequency) ของสัญญาณได ้
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16.3 การอ่านคาบเวลาและความถี� 
คาบเวลาสามารถบอกความถี�ของสัญญาณ โดยที�คาบเวลาจะแปรผกผนักบัความถี� จากสูตร  

T = 
F
1  หรือ F = T

1  

    F  คือ ความถี�ของสญัญาณ มีหน่วยเป็น เฮิรตช ์ (Hz)  
    T  คือ เวลาใน 1 รอบของสญัญาณ มีหน่วยเป็น วินาที (Sec) 

16.4 การอ่านค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
 รูปคลื�นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัสามารถอ่านค่าออกมาเป็นแรงดนัยอดถึงยอด (Peak to 
Peak) ทาํไดโ้ดยนบัจาํนวนช่องที�รูปสัญญาณปรากฏทบัช่องทางแนวตั�งโดยจะนบัจาํนวนช่องตั�งแต่ยอดคลื�น
ดา้นบนสุดจนถึงดา้นล่างสุด ดงัรูปที� 16.4 ถา้ตั�งค่า VOLTS/DIV ไวที้� 2 โวลต ์นบัความสูงได ้4 ช่องใหญ่กบั
อีก = ช่องเลก็ อ่านค่าไดเ้ท่ากบั 8 โวลต ์2 ช่องเลก็เท่ากบั 0.4 โวลต ์

16.5 ชื�อและหนา้ที�การทาํงานของปุ่มปรับ 
 (ดูในหนงัสือ หนา้ >>; - >>A)  
16.6 สายโพรบวดัสญัญาณ 
 สายโพรบ (Probe) สําหรับวดัสัญญาณที�ใช้สําหรับนําสัญญาณเขา้มายงัออสซิลโลสโคป 

เรียกว่าสายโพรบ (Probe) ดงัรูปที� ;E.E จะเป็นสายวดัชนิดพิเศษ เพื�อไวส้ําหรับวดัสัญญาณโดยเฉพาะ มี
ลกัษณะเป็นสายโคแอคเชียล (Coaxial) มีความยาวประมาณ 1 เมตร มีค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม วดัความสูง 
(Amplitude) ไดสู้งสุด 500 Vp   

16.7 ชนิดของเครื�องกาํเนิดสญัญาณ 
 เครื� องกาํเนิดสัญญาณที�ใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัมีหลายชนิด เช่น เครื�องกาํเนิดสัญญาณความถี�
เสียง เรียกวา่เอเอฟ เยนเนอร์เรเตอร์ (Audio Frequency Generator) เครื�องกาํเนิดสัญญาณความถี�วิทยุ เรียกว่า
อาร์เอฟ เยนเนอร์เรเตอร์ (Radio Frequency Generator) หรือเครื�องกาํเนิดสัญญาณพลัซ์ เรียกว่า พลัซ์เจนเนอร์
เรเตอร์ (Pulse Generator) เป็นตน้ 

16.8 คุณสมบติัทางเทคนิคและปุ่มปรับต่าง ๆ ของเครื�องกาํเนิดสญัญาณ 
 คุณสมบติัทางเทคนิคของเครื�องกาํเนิดสญัญาณรุ่น FG 801 มีดงันี�  
 1. ยา่นความถี�แบ่งออกเป็น 6 ยา่น โดยมีความถี�ตั�งแต่ 0.2Hz ถึง 200 kHz 
 2. สร้างรูปคลื�นได ้3 รูป คือ ซายน ์สามเหลี�ยม และสี� เหลี�ยม 
 3. ความเพี�ยนทางฮาร์โมนิคส์ที�สัญญาณรูปซายน์ นอ้ยกวา่ 0.1%  
 4. ใชแ้รงดนัควบคุมความถี�จากภายนอกได ้Voltage Control Oscillator (VCO)  
 5. ใหเ้อาตพ์ุต 3 จุดคือ เอา้ตพ์ุตมีอิมพิแดนซ์ตํ�า 50 โอห์ม แรงดนัปรับได ้0V – 20Vp–p กาํลงั

ขบั8 วตัต์ เอาต์พุตลดทอนสัญญาณได ้ – 30 dB ให้เอาตพ์ุตทุกรูปสัญญาณที�มีแอมปลิจูด
ตั�งแต่ 0 V – 100 mVp–p และเอาตพ์ุต TTL สาํหรับเป็นตวักาํเนิดสัญญาณนาฬิกาสําหรับงาน
ทดลองดิจิตอล 
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 6. มีวงจรป้องกนัการลดัวงจรทางเอาตพุ์ต  
 7. สามารถป้อนสัญญาณทดสอบลาํโพงไดโ้ดยตรงองคป์ระกอบต่าง ๆ ที�หน้าปัดของเครื�อง

กาํเนิดสัญญาณความถี�เสียงยี�หอ้ CEW รุ่น FG 801 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที�  -P/18, คาบที� WN-WQ/NW) 

92. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที� ;E ใชเ้วลาประมาณ =J นาที 
93. ครูใหน้กัเรียนดูเนื�อหาหน่วยที� ;E 
94. ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน 

94.1 ครูอธิบายเกี�ยวกบัการใชง้านออสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิดสญัญาณ 
94.2 ครู ตั� งคํา ถา ม ให้นัก เ รี ย นช่ ว ยกันตอบ แล้ว ร่ว มกันอภิ ปร า ย เ กี� ย วกับ การ ใช้งา น

ออสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิดสัญญาณ 
94.3 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียน 

95. ขั�นสอน 
95.1 นกัเรียนศึกษาจากเนื�อหาในหน่วยที� ;E เรื� องการใช้งานออสซิลโลสโคปและเครื�องกาํเนิด

สญัญาณ 
95.2 ครูอธิบาย เรื�องออสซิลโลสโคป การอ่านค่าที�หนา้จอ การอ่านคาบเวลาและความถี� การอ่าน

ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ และชื�อและหน้าที�การทํางานของปุ่มปรับ พร้อมนํา
ออสซิลโลสโคป มาแสดงใหน้กัเรียนดู ประกอบการสอน 

95.3 ครูอธิบาย เรื�องสายโพรบวดัสัญญาณ  ชนิดของเครื�องกาํเนิดสัญญาณ และคุณสมบติัทาง
เทคนิคและปุ่มปรับต่าง ๆ ของเครื�องกาํเนิดสัญญาณ แลว้ใหน้กัเรียนซกัถาม 

95.4 ครูใหค้วามรู้เพิ�มเติมและอธิบายเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามใบงานที� 16.1 และ ;E.= 
95.5 นกัเรียนปฏิบติัตามใบงานที� 16.1 และ ;E.= 
95.6 ขณะนกัเรียนปฏิบติัตามใบงานครูจะสงัเกตการทาํงานของนกัเรียน 
95.7 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 

96. ขั�นสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยกิจกรรมและร่วมกนัอภิปรายสรุปบทเรียน 
97. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

31. สื�อการเรียนรู้ 
31.1 หนงัสือเรียน หน่วยที� ;A เรื�อง การประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้และแผน่วงจรพิมพ ์ 
31.2 ออสซิลโลสโคป 
31.3  แบบฝึกหัด 
31.4  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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32. แหล่งการเรียนรู้ 
32.1  หนงัสือเกี�ยวกบังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ ของสาํนกัพิมพต่์าง ๆ 
32.2  อินเทอร์เน็ต 

 

การวดัผลและประเมินผล 
31. การวดัผลและการประเมินผล 

31.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ FJ ผา่นเกณฑ ์

31.2 ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
31.3 สงัเกตการปฏิบติัตามใบงานโดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
31.4 ตรวจแบบฝึกหดั 

32. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
32.1 แบบประเมินพฤติกรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ FJ ผา่นเกณฑ ์
32.2 แบบทดสอบหลงัเรียน ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
32.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามใบงานตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ EJ ผ่าน

เกณฑ ์
32.4 แบบฝึกหดัตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ EJ ผา่นเกณฑ ์
 

งานที�มอบหมาย 
 งานที�มอบหมายนอกเวลาเรียน ใหท้บทวนเนื�อหารวมทั�งความสมบูรณ์ของแบบฝึกหดัและใบงาน 
 
ผลงาน/ชิ นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 

;.  ผลการปฏิบติัตามใบงานที� 16.1 และ ;E.= 
=.  ผลการทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� ;E 
>.  คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) หน่วยที� ;E 
 

เอกสารอ้างองิ 
31. หนงัสือเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   รหัสวิชา  =;JJ-;JJ6   
      บริษทัศูนยห์นงัสือเมืองไทย  จาํกดั 
32. เวบ็ไซตแ์ละสื�อสิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาบทเรียนตามบรรณานุกรม 
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บันทกึหลงัการสอน 

 

 -. ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที�พบ 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 L. แนวทางการแก้ปัญหา   

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

          ลงชื�อ...............................................                                            ลงชื�อ............................................... 
                  (...............................................)                                                   (.............................................) 
                              ตวัแทนนกัเรียน                                                                                  ครูผูส้อน 
 

 


