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ลกัษณะรายวิชา 
 

  

1.  รหัสและชื่อวชิา             20112203  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

                                    (Electronic Circuit Analysis) 

2.  สภาพรายวชิา               วิชาชีพเฉพาะ   

                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         

3.  ระดบัรายวชิา                ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปที่ 2 

4.  รายวชิาพืน้ฐาน              -  

5.  เวลาศกึษา                  ทฤษฎี  2  ชั่วโมง    ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 5  ช่ัวโมง  และนักศึกษา 

                                    จะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 5  ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด 18  สัปดาห    

6. จาํนวนหนวยกิต             3   หนวยกิต 

7. จดุมุงหมายรายวิชา เพื่อให 

 1. เพื่อใหมคีวามเขาใจคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในวงจรยานความถี่ตํ่า 

 2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในวงจรยานความถี่ตํ่า 

 3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในวงจรยานความถี่ต่ํา 

 4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

 

 

8. คาํอธบิายรายวชิา ศึกษาและปฏิบัติคุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอค 

ทรานซสิเตอรและเฟต การแปลความหมายจาก Data Sheet  การใหไบแอส การ

วิเคราะหและออกแบบ วงจรแหลงจายกําลัง วงจรขยายในยานความถี่ต่ําสาํหรับ

สัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาตีฟฟดแบ็คและ

วงจรขยายกําลัง 
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หนวยการสอน 

รหสั 20112203  วชิา การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

จาํนวนคาบ 5 ชัว่โมง/สปัดาห 

 

หนวยที่ ชื่อหนวยการสอน จาํนวนคาบ/ชัว่โมง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

คุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอค 

การนําไดโอคไปใชงาน 

ทรานซิสเตอร 

เทคนิคการไบอัสทรานซิสเตอร 

วิเคราะหและออกแบบวงจรแหลงจายกําลัง 

วิเคราะหและออกแบบวงจรเรกูเลเตอร 

ฟลด เอฟเฟกต ทรานซิสเตอร 

วงจรขยายในยานความถี่ต่ําสาํหรับสัญญาณขนาดเล็ก 

วงจรขยายสัญญาณหลายภาค 

วงจรขยายกําลังและการปอนกลับ 

 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

 

 รวม 10 หนวยการสอน 80 
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 แผนการสอนที่ 1 และ 2 

วิชา การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 1 

ชื่อหนวย คุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด 

ชื่อเรื่อง คุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด  

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. ไดโอดทางอุดมคติ 

 2. ไดโอดทางปฏิบัติ 

 3. ความตานทานไดโอด 

 4. ตรวจสอบไดโอด 

 5. ซีเนอรไดโอด 

 6. ไดโอดเปลงแสง 

 7. วาริแคป ไดโอด 

 8. โฟโต ไดโอด 

 

สาระสาํคญั 

 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor Devices) มีคาความตานทานอยูระหวางตัวนาํกับฉนวน ทํา

มาจากสารก่ึงตัวนําชนิด P และชนิด N ประกบกันดวยความรอนสูง อุปกรณที่ตองทําความเขาใจอันดับแรก

นั่นคือไดโอด (Diode) มีหนาที่นํากระแสไดทิศทางเดียว ตระกูลของไดโอดมีดังนี้คือ ไดโอดเปลงแสง (LED), ซี

เนอรไดโอด (Zener Diode), วาริแคปไดโอด (Varicap Diode) และโฟโต ไดโอด (Photo Diode) เปนตน 
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สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการทํางานและการตรวจสอบตระกูลไดโอด สามารถ

ตรวจสอบไดโอดวาดีหรือเสีย และสามารถวัดหาขาไดโอดไดถูกตอง และสามารถนาํตระกูลไดโอดไป

ประยุกตใชกับงานอิเลก็ทรอนิกสอ่ืนๆได 

 

ดานความรู 

 1. อธิบายไดโอดในทางอุดมคติและในทางปฏิบัติได 

 2. บอกวิธีการคาํนวณหาคาความตานทานของไดโอดได 

 3. บอกวิธีการตรวจสอบและประยุกตใชงานไดโอดได 

 4. บอกวิธีประยุกตใชงานซีเนอร ไดโอดและไดโอดเปลงแสงได 

 5. อธิบายหลักการทํางานของวาริแคป ไดโอดได 

 6. อธิบายและตรวจสอบหลักการทํางานของโฟโตไดโอดได 

 

ดานทกัษะ 

 1. เขียนกราฟคุณลักษณะของไดโอดได 

 2. ออกแบบและตรวจสอบวงจรใชงานหลอดไดโอดเปลงแสงได 

 3. สามารถออกแบบและตรวจสอบวงจรใชงานซีเนอรไดโอดได 

 4. สามารถทดสอบอุปกรณไดโอดตางๆวาดีหรือเสียได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมวีินัย 

 2. เปนผูมคีวามรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมคีวามสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมมีนุษยสัมพันธ 
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เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. ไดโอดทางอุดมคติกับไดโอดทางปฏิบัติ 

 

 2. ความตานทานและการตรวจสอบไดโอด 

 

 3. ซีเนอรไดโอด 

 

 4. ไดโอดเปลงแสง 

 

 5. วาริแคปและโฟโตไดโอด 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 1 เรื่อง คุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ ปท่ีพิมพ……….. หนา………. 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรียมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาที) 

 1.อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร 

และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนให

พรอม 

 2.อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

ขั้นตอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1.ขั้นนาํเขาสูบทเรยีนและขัน้ตอน  

โดยการทบทวนความรูเดิม (เวลา 30 นาท)ี 

  1.1 อาจารยนาํเขาสูบทเรยีน 

โดยการฉายแผนใสรปูอุปกรณของจริงในตระกูล

ไดโอดท้ังหมด ใหนักศึกษาชมและตั้งคําถามวา 

เราจะสามารถนําไดโอดเหลานี้ไปใชงานไดอยางไรบาง

ครับ สามารถประกอบอาชีพเปนชางซอมอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสไดหรือไม? 

  1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการ

เรียนรูท่ัวไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

  1.3 อาจารยใหนักศึกษา 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขั้นตอนในการแสวงหาความรูใหม (เวลา 

30 นาท)ี 

  2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม 

กลุมละจํานวนคนเทาๆกัน หรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับจํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน โดยแต

ละกลุม ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง เรียนปาน

กลางและเรียนออน โดยเฉลี่ยกัน 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถาม 

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและหัวขอเรื่อง

ในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีน  

เพื่อทบทวนความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุมจํานวน 5 กลุม  

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน รองประธาน 

กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม  

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

(แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก ให

กลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลางจับฉลากเรียง

ตามลําดับ) ใหแบงหนาที่ความรับผิดชอบภายในกลุม 

และใหชวยกันตั้งชื่อกลุมโดยอิสระ  

เสนอแนะวา ควรเปนชื่อท่ีแสดงถึงความคิด

สรางสรรค และสัมพันธกับวิชาท่ีเรียน 

  2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่ง

รวมกันในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุม

รับใบงาน พรอมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศกึษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

  3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความ

เขาใจในหัวขอที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน และ

ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย อาจารยสังเกต

การทํางานกลุม เกี่ยวกับ 

ความมีวินัย สนใจใฝรู รักสามัคคี 

และอาจารยคอยใหความชวยเหลือ เมื่อมีปญหา 

 4. ขั้นปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู  

(เวลา 20 นาท)ี 

  4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรมการ

แลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงานและเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรมหัวขอเรื่องท่ีศึกษาในใบงาน

ของแตละกลุม  

มีดังนี้ (ทุกกลุมทําใบงานท่ี 1) 

กลุมที่ 1 เรื่องไดโอดอุดมคติและไดโอดทางปฏิบัติ 

กลุมที่ 2 เรื่องซีเนอร ไดโอด 

กลุมที่ 3 เรื่องไดโอดเปลงแสง 

กลุมที่ 4 เรื่องความตานทานและตรวจสอบไดโอด 

กลุมที่ 5 เรื่องวาริแคปและโฟโตไดโอด 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหรือทําความเขาใจใน

หัวขอที่ไดรบั โดยรวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาคาํตอบ

จากใบงาน รวมกันแสดงความคดิเห็น และยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน เพ่ือใหงานที่ไดรับมอบหมาย

บรรลุผลสาํเร็จ โดยสันตวิิธี ทัง้นี้เปนการฝกตนเองให

เปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 5. ขั้นตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

  5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุม

นําเสนอผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวม

ในการนําเสนอผลงานทุกคน 

  5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพ 

ของนักศึกษาในการนาํเสนอความถูกตอง 

ของเนื้อหาสาระ ความคิดสรางสรรคของกลุม  

การใชวาจาที่สุภาพและมารยาทที่เหมาะสมในการ

แสดงออกหนาชั้น 

 6. ขั้นสรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

  6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึก 

และอธิบายสรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใส

ประกอบการอธิบายและใหนักเรียนรวมกันสรุป

ขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่

ถูกตองชัดเจนย่ิงข้ึน 

 7. ขั้นการนําไปใช 

(เวลา 30 นาท)ี 

  7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่

ไดรับมาทําแบบทดสอบหลังเลิกเรยีน จํานวน 10 ขอ 

  7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลย

คําตอบ แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนให

นักศกึษา 

  7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่

ไดรับไปใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบาน

สงตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับหมายเลข

ประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงานดวย

กิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํกิจกรรมการศึกษา และ

นักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุง

แกไข เพื่อใหมีความรูท่ีถูกตองชัดเจนย่ิงข้ึน นักศึกษา

บันทึกสรุปสาระสาํคญัประจําบท 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนแลวสงอาจารยตรวจความเรียบรอย 

 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

  7.4 อาจารยแจกแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคให

ประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษา

ผูอื่นชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงาน

ของกลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีหมูบริการ 

 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคและประเมินกลุมของตนเอง 

นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟม

สะสมงานของกลุมและปฏิบัติหนาท่ี 

หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรยีน จํานวน 10 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 
10

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควาเรื่องที่มอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเลิกเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีทําความสะอาดหองเรียน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิ่งพิมพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรยีน และหลังเรยีน กระดาษคําตอบพรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียนวิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายัณต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจาํบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

สื่อโสตทศัน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองของจริง 
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 แผนการสอนที่ 3 และ 4 

วิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 2 

ชื่อหนวย การนําไดโอดไปใชงาน 

ชื่อเรื่อง การนําไดโอดไปใชงาน จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. การวิเคราะหเสนโหลดของไดโอด 

 2. ไดโอดตออนกุรมกับวงจรไฟตรง 

 3. ไดโอดตอขนานและผสมในวงจรไฟตรง 

 4. วงจรเรยีงกระแส 

 5. วงจรกรองแรงดัง 

 6. วงจรทวีแรงดนั 

สาระสาํคญั 

 ไดโอดเปนสารก่ึงตัวนํา นําไปใชงานไดอยางมากมาย เชนทาํหนาที่เปนสวิตชอิเล็กทรอนิกส,ปองกัน

แรงดันผิดขั้วใหกับโหลดที่ใชไฟตรง, วงจรแปลงไฟสลับเปนไฟตรงท่ีเรียกวา วงจรเรยีงกระแส, 

วงจรผลิตสัญญาณ, วงจรยกระดับสัญญาณและวงจรทวีแรงดนัไฟฟา เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 
12

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจการนําไดโอดไปใชงานเก่ียวกับวงจรเรียงกระแส วงจรกรองแรงดนั และ

วงจรทวีแรงดัน สามารถออกแบบและตอวงจรใชงานของไดโอดได 

 

 

 

ดานความรู 

 1. บอกวิธีการหาคากระแสและแรงดันในวงจรอนุกรมและขนานในวงจรไฟตรงของไดโอดได 

 2. บอกวิธีการออกแบบวงจรเรยีงกระแสได 

 3. อธิบายหลักการทํางานของวงจรกรองแรงดันได 

 4. อธิบายหลักการทํางานของวงจรทวีแรงดันได 

 

ดานทกัษะ 

 1. สามารถตอวงจรเรยีงกระแสแบบตางๆได 

 2. สามารถวัดคากระแสและแรงดันในวงจรเรียงกระแสได 

 3. สามารถวัดแรงดันเอาตพุตจากวงจรทวีแรงดันได 

 4. สามารถวัดคากระแสและแรงดันในวงจรไฟฟากระแสตรงได 

 5. สามารถออกแบบ ทดสอบและตรวจซอมวงจรเรียงกระแสได 

 6. สามารถออกแบบ ทดสอบและตรวจซอมวงจรทวีแรงดันได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมีความรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมีความสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมมีนุษยสัมพันธ 

 

 

 

 

 



 13

เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. วิเคราะหเสนโหลดไดโอดกับวงจรอนุกรมในไฟตรง 

 

 2. ไดโอดตอขนาน และผสมในวงจรไฟตรง 

 

 3. วงจรเรียงกระแส 

 

 4.วงจรกรองแรงดัน 

 

 5. วงจรทวีแรงดัน 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชา การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 2 เรื่อง การนําไดโอดไปใชงาน 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชื่นอารมย และคณะ ปท่ีพิมพ……….หนา………. 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรียมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาที) 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร 

และวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบการเรียนการสอนให

พรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาสอน 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขัน้นาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอนโดยการ

ทบทวนความรูเดมิ (เวลา 30 นาท)ี 

  1.1 อาจารยนําเขาสูบทเรียน 

โดยการฉายแผนใส และวงจรของจริงของการนํา

ไดโอดไปใชงานตางๆ ใหนักศึกษาชม และตั้งคําถาม

วาเราจะนําไดโอดไปใชงานไดอยางไรและทําวงจร

ขึ้นมาจําหนายเปนอาชพีไดหรือไม ใหนักเรียนคิดและ

วิเคราะหครับ? 

  1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการ

เรียนรูท่ัวไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

  1.3 อาจารยใหนักศึกษาทํา

แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขั้นตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

  2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม 

กลุมละจํานวนคนเทาๆกัน หรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับจํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน  

โดยแตละกลุม ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง เรียน

ปานกลางและเรียนออน โดยเฉลี่ยกัน 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถามแสดง

ความคิดเห็น 

 

 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและหัวขอเรื่อง

ในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีน เพื่อทบทวน

ความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุม จํานวน 5 กลุม  

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน รองประธาน 

กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม  

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

(แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก 

ใหกลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลางจับฉลากเรียง

ตามลําดับ) ใหแบงหนาที่ความรับผิดชอบภายในกลุม 

และใหชวยกันตั้งชื่อกลุมโดยอิสระ เสนอแนะวา ควร

เปนชื่อที่แสดงถึงความคดิสรางสรรคและสัมพันธกับ

วิชาท่ีเรียน 

  2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่ง

รวมกันในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธาน 

แตละกลุมรับใบงาน พรอมเอกสารประกอบ 

การจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศึกษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

  3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความ

เขาใจในหัวขอที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน และปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย อาจารยสงัเกต 

การทํางานกลุมเกี่ยวกับความมีวินัย สนใจใฝรู 

รักสามัคคี และอาจารยคอยใหความชวยเหลือ 

เมื่อมีปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่ 

กําหนดให ใหประธานแตละกลุมรับใบงานและ

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมหัวขอเรื่องที่ศึกษา

ในใบงานของแตละกลุมมีดังนี้ 

(ทุกกลุมทําใบงานที่ 2) 

กลุมท่ี 1 เรื่องวงจรกรองแรงดัน 

กลุมท่ี 2 เรื่องวงจรทวีแรงดัน 

กลุมท่ี 3 เรื่องวิเคราะหเสนโหลดไดโอดกับ 

 วงจรอนุกรมในไฟตรง 

กลุมท่ี 4 เรื่องไดโอดตอขนานและผสม 

 ในวงจรไฟตรง 

กลุมท่ี 5 เรื่องวงจรเรียงกระแส 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหารือทําความเขาใจ 

ในหัวขอที่ไดรับ โดยรวมกันปรึกษาหารือเพ่ือหา

คําตอบจากใบงาน รวมกันแสดงความคิดเห็น และ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เพื่อใหงานที่ไดรับ

มอบหมายบรรลุผลสําเร็จโดยสันติวิธี ทั้งนี้เปนการ

ฝกตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 4. ขั้นปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20 นาท)ี 

  4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรม 

การแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม 

 5. ขั้นตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

  5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุม

นําเสนอผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมี 

สวนรวมในการนาํเสนอผลงานทุกคน 

  5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพ 

ของนักศึกษาในการนาํเสนอความถูกตองของเนื้อหา

สาระ ความคิดสรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่

สุภาพและมารยาทที่เหมาะสมในการแสดงออก 

หนาชั้น 

 6. ขั้นสรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

  6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึก

และอธิบายสรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใส

ประกอบการอธิบายและใหนักศึกษารวมกันสรุป

ขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่

ถูกตองชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวมในการแสดง

ความคดิเห็น 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับ 

หมายเลขประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงาน 

ดวยกิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํกิจกรรมการศึกษา  

และนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะสิ่งที่ควร

ปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่ถูกตองชัดเจนย่ิงขึ้น 

นักศึกษาบันทึกสรุปสาระสาํคญัประจําบท 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 7. ขั้นการนาํไปใช 

(เวลา 30 นาท)ี 

  7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่

ไดรับมาทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

  7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลย

คําตอบ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 

ใหนักศึกษา 

  7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่

ไดรับไปใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบาน

สงตามเวลาที่กําหนด 

  7.4 อาจารยแจกแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคให

ประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษา

ผูอื่นชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงาน

ของกลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีหมูบริการ 

 

 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเลิกเรียน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนแลวสงอาจารยตรวจความเรียบรอย 

 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคและประเมินกลุมของตนเอง 

นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟม

สะสมงานของกลุมและปฏิบัติหนาท่ี 

หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กิจกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรยีน จํานวน 10 ขอ 
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งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควาเรื่องที่มอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศกึษาหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีทําความสะอาดหองเรียน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรยีน และหลังเรยีน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายัณต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจําบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทศัน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองเรื่องการนําไดโอดไปใชงาน 
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 แผนการสอนที่ 5 และ 6 

วิชา การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 3 

ชื่อหนวย ทรานซิสเตอร 

ชื่อเรื่อง ทรานซิสเตอร จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดงันี ้

 1. ทรานซิสเตอรชนิด PNP และ NPN 

 2. อัตราขยายเบตาและแอลฟา 

 3. ความสัมพันธระหวางเบตาและแอลฟา 

 4. จุดรวมของทรานซิสเตอร 

 5. การวัดหาขาของทรานซิสเตอร 

สาระสาํคญั 

 ทรานซิสเตอร (Transistor) มีหนาที่ขยายกระแสไฟฟา มีขาใชงาน 3 ขาคอื เบส คอลเล็กเตอร และ

อิมิตเตอร ชนิดของทรานซสิเตอรมี 2  ชนิดคือ NPN กับ PNP นําไปใชงานวงจรอิเล็กทรอนิกสทุกวงจร 

หลักการเบ้ืองตนของทรานซิสเตอรคือ นํากระแสเบสอินพุตไปควบคุมกระแสคอลเล็กเตอรเอาตพุตใหไหลได

ตามตองการ โดยผลรวมของกระแสคอลเล็กเตอรเมื่อรวมกับกระแสเบส จะมีคาเทากับกระแสอิมิตเตอร ตาม

หลักของกฎกระแสเคอรชอฟฟทุกประการ 
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สมรรถนะที่พึงปะสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจชนิดของทรานซิสเตอร คาอัตราขยายกระแสเบตาและแอลฟา 

จุดรวมของทรานซิสเตอร การวัดหาขาของทรานซิสเตอร สามารถทดสอบทรานซิสเตอรและวัดหาขา 

ของทรานซิสเตอรได 

 

ดานความรู 

 1. อธิบายหลักการของทรานซิสเตอรชนิด NPN และ PNP ได 

 2. บอกวิธีการคาํนวณหาคาอัตราขยายเบตา แอลฟาได 

 3. อธิบายความสัมพันธระหวางเบตาและแอลฟาได 

 4. อธิบายจุดรวมของทรานซิสเตอรได 

 5. บอกวิธีการวัดหาขาของทรานซิสเตอรได 

 6. อธิบายการทดสอบของทรานซิสเตอรวาดีหรือเสียได 

 

ดานทกัษะ 

 1. สามารถวัดหาขาของทรานซิสเตอรได 

 2. สามารถจาํแนกชนิดของทรานซสิเตอร โดยใชโอหมมิเตอรตรวจสอบได 

 3. สามารถทดสอบทรานซิสเตอรวาดีหรือเสียได 

 4. สามารถทดสอบทรานซิสเตอรวารั่วหรือไมรั่วได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมคีวามรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมคีวามสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมมีนุษยสัมพันธ 
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เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. ทรานซิสเตอรชนิด PNP และ NPN ไดแก 

 

 2. อัตราขยายเบตาและแอลฟา 

 

 3. ความสัมพันธระหวางเบตาและแอลฟา 

 

 4. จุดรวมของทรานซิสเตอร ไดแก 

 

 5. การวัดหาขาของทรานซิสเตอร ไดแก 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 3 เรื่อง ทรานซิสเตอร 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ ปที่พิมพ………: หนา……. 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรียมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาที) 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร

และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

ใหพรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขัน้นาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอนโดยการ

ทบทวนความรูเดมิ (เวลา 30 นาท)ี 

  1.1 อาจารยนาํเขาสูบทเรยีน 

โดยการฉายแผนใส และนําอุปกรณจริงที่เรยีกวา

ทรานซิสเตอร ใหนักศึกษาชม และตั้งคําถามวา  

การวัดหาขาของทรานซิสเตอรและการตรวจสอบ

ทรานซิสเตอรวาดีหรือเสีย มีวิธีการปฏิบัติอยางไร 

  1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการ

เรียนรูท่ัวไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

  1.3 อาจารยใหนักศึกษา 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขัน้ตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

  2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม 

กลุมละจํานวนคนเทาๆกัน หรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับจํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน  

โดยแตละกลุม ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง เรียน

ปานกลางและเรียนออน โดยเฉลี่ยกัน 

 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถาม 

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและ 

หัวขอเรื่องในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีนเพื่อทบทวน

ความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุมจํานวน 5 กลุม  

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน  

รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม 

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

(แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก 

ใหกลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลาง จับฉลาก

เรียงตามลําดับ) ใหแบงหนาท่ีความรับผิดชอบภายใน

กลุม และใหชวยกันต้ังชื่อกลุม โดยอิสระ เสนอแนะวา

ควรเปนชื่อที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค และสัมพันธ

กับวิชาที่เรียน 

  2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่ง

รวมกันในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุม

รับใบงาน พรอมเอกสารการประกอบ 

การจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงานและเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรม หัวขอเรื่องท่ีศึกษาในใบงาน

ของแตละกลุม มีดังนี้  

(ทุกกลุมทําใบงานท่ี 3) 

กลุมที่ 1 เรื่อง ทรานซิสเตอรชนิด PNP และ NPN 

กลุมที่ 2 เรื่อง อัตราขยายเบตา และแอลฟา 

เรื่องที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธระหวางเบตา 

  และแอลฟา 

กลุมที่ 4 เรื่อง จุดรวมของทรานซิสเตอร 

กลุมที่ 5 เรื่อง การวัดหาขาของทรานซิสเตอร 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศึกษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

  3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความ

เขาใจในหัวขอที่ไดรับมอบหมายจากใบงาน และ

ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย อาจารยสังเกต

การทํางานกลุม เกี่ยวกับความมีวินัย สนใจใฝรู  

รักสามัคคี และอาจารยคอยใหความชวยเหลือ  

เมื่อมีปญหา 

 

 4. ขั้นปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20 นาท)ี 

  4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรมการ

แลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม 

 5. ขั้นตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

  5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุม

นําเสนอผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมี 

สวนรวมในการนาํเสนอผลงานทุกคน 

  5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพของ

นักศกึษาในการนําเสนอความถูกตองของเนื้อหาสาระ 

ความคิดสรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่สภุาพและ

มารยาทท่ีเหมาะสมในการ 

แสดงออกหนาชั้น 

 6. ขั้นสรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

  6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึก

และอธิบายสรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใส 

 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหรือทําความเขาใจใน

หัวขอที่ไดรบั โดยรวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาคาํตอบ

จากใบงาน รวมกันแสดงความคดิเห็น และยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน เพ่ือใหงานที่ไดรับมอบหมาย

บรรลุผลสาํเร็จ โดยสันตวิิธี ทัง้นี้เปนการฝดตนเองให

เปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะ

อันพงึประสงค 

 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับ 

หมายเลขประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงานดวย

กิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรมการศึกษา 

 

 

 



 25

กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

ประกอบการอธิบายและใหนักศึกษารวมกันสรุป

ขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่

ถูกตองชัดเจนย่ิงข้ึน 

 7. ขั้นการนําไปใช 

(เวลา 30 นาท)ี 

  7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่

ไดรับมาทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

  7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลย

คําตอบ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 

ใหนักศึกษา 

  7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่

ไดรับไปใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบาน

สงตามเวลาที่กําหนด 

  7.4 อาจารยแจกแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคให

ประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษาผูอ่ืน

ชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงานของ

กลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาที่หมูบริการ 

 

และนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะสิ่งที่ควร

ปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่ถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึน 

นักศึกษาบันทึกสรปุสาระสาํคญัประจําบท 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเลิกเรียน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนแลวสงอาจารยตรวจความเรียบรอย 

 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะที่พึงประสงคและประเมินกลุมของ

ตนเอง นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวใน

แฟมสะสมงานของกลุมและปฏิบัติหนาที่ 

หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 
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งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควาเรื่องที่มอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาดหองเรียน 

 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชา การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายัณต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจาํบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทศัน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองเรื่องทรานซิสเตอร 
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 แผนการสอนที่ 7 และ 8 

วิชา การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 4 

ชื่อหนวย เทคนิคการไบอัสทรานซิสเตอร 

ชื่อเรื่อง เทคนิคการไบอัสทรานซิสเตอร จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. วงจรไบอัสคงท่ี 

 2. วงจรไบอัสตัวเอง 

 3. วงจรไบอัสอิมิตเตอร ท่ีมีเสถียรภาพ 

 4. วงจรไบอัสแบบแบงแรงดัน 

 

สาระสาํคญั 

 การกําหนดจุดทํางานอยางเหมาะสมใหกับทรานซิสเตอร เรียกวาการไบอัส (Bias) เทคนิคการไบอัส

ทรานซิสเตอรก็เพื่อที่จะไมใหทรานซิสเตอรเกิดการอ่ิมตัว หรือเกิดการคัตออฟเร็วเกินไป  

วิธีการไบอัสชวยทําใหทรานซิสเตอรทํางานไดอยางปลอดภัย เทคนิคการไบอัสทรานซิสเตอรมี 4 ชนิด 

คือ วงจรไบอัสตัวเอง วงจรไบอัสอิมิตเตอรที่มีเสถียรภาพและวงจรไบอัสแบบแบงแรงดัน นิยมนําไปใช 

ในวงจรเครื่องขยายเสียง เชน ปรีแอมป ปรีไมค ฯลฯ 
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สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจในการกําหนดจุดทํางานของทรานซิสเตอรแตละแบบ เชน ไบอัสคงท่ี 

ไบอัสตัวเอง ไบอัสอิมิตเตอรท่ีมีเสถียรภาพ ไบอัสแบบแบงแรงดัน สามารถนําเทคนิคการไบอัสดังกลาว 

สามารถนําไปออกแบบและประยุกตใชในงานเก่ียวกับวงจรขยายเสียง เชน วงจรปรีแอมป วงจรปรีไมค 

เปนตน 

 

ดานความรู 

 1. บอกวิธีการออกแบบวงจรไบอัสคงที่ได 

 2. อธิบายการออกแบบวงจรไบอัสตัวเองของทรานซิสเตอรแตละชนิดได 

 3. อธิบายวงจรไบอัสอิมิตเตอรที่มเีสถียรภาพได 

 4. วิเคราะหและออกแบบวงจรไบอัสแบบแบงแรงดันได 

 5. ทดสอบและตรวจสอบวงจรไบอัสแตละแบบได 

 

ดานทกัษะ 

 1. สามารถออกแบบและตอวงจรไบอัสทรานซิสเตอรทั้ง 4 แบบได 

 2. สามารถวัดหาขาของทรานซิสเตอรในการที่จะนําไปตอวงจรไบอัสของทรานซิสเตอรได 

 3. สามารถทดสอบวงจรไบอัสทรานซิสเตอรแตละแบบได 

 4. สามารถตรวจซอมและวิเคราะหวงจรไบอัสทรานซิสเตอรได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมีความรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมีความสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมมีนุษยสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 



 29

เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. วงจรไบอัสคงท่ี 

 

 2. วงจรไบอัสตัวเอง 

 

 3. วงจรไบอัสอิมิตเตอรที่มีเสถียรภาพ 

 

 4. วงจรไบอัสแบบแบงแรงดัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 4 เรื่อง เทคนิคการไบอัสทรานซิสเตอร 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ ปท่ีพิมพ…………: หนา………. 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรยีมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาท)ี 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร 

และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

ใหพรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขัน้นาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอนโดยการ

ทบทวนความรูเดมิ (เวลา 30 นาท)ี 

 1.1 อาจารยนาํเขาสูบทเรียนโดยการนํา

วงจรปรีไมคในเครื่องขยายเสียงหรือฉายแผนใส

วงจรปรีไมคและวงจรปรีแอมปใหนักศึกษาชม 

และตั้งคําถามวา เราจะออกแบบวงจรปรีไมค 

และปรีแอมปใหกับเครื่องขยายเสียงไดอยางไร  

และวงจรปรีไมคที่ดีควรเปนอยางไรครับ? 

 1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู

ทั่วไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

 1.3 อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขัน้ตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

 2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ

จํานวนคนเทาๆกัน หรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

จํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน โดยแตละกลุม

ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง เรียนปานกลางและ

เรียนออน โดยเฉลี่ยกัน 

 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถาม 

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและหัวขอเรื่อง

ในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีนเพื่อทบทวน

ความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุม จํานวน 5 กลุม และ

แบงหนาที่รับผิดชอบเชน ประธาน รองประธาน 

กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม 

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

(แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก  

ใหกลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลาง จับฉลาก

เรียงตามลําดับ) ใหแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ภายในกลุมและใหชวยกันตั้งชื่อกลุม โดยอิสระ 

เสนอแนะวา ควรเปนชื่อท่ีแสดงถึงความคิด

สรางสรรคและสัมพันธกับวิชาที่เรยีน 

 2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่งรวมกัน 

ในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุมรับใบ

งานพรอมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงาน 

และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

หัวขอเรื่องท่ีศึกษาในใบงานของแตละกลุมมีดังนี้ 

(ทุกกลุมทําใบงานท่ี 4) 

กลุมที่ 1 เรื่องวงจรไบอัสคงที่ 

กลุมที่ 2 เรื่องวงจรไบอัสตัวเอง 

กลุมที่ 3 เรื่องวงจรไบอัสอิมิตเตอรที่มีเสถียรภาพ 

กลุมที่ 4 เรื่องวงจรไบอัสแบบแบงแรงดัน 

กลุมที่ 5 เรื่องวงจรไบอัสแบบแบงแรงดัน 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศึกษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 20นาที) 

 3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความเขาใจใน

หัวขอท่ีไดรับมอบหมายจากใบงาน และปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย อาจารยสงัเกตการ

ทํางานกลุมเกี่ยวกับ ความมีวินัย สนใจใฝรู  

รักสามัคคี และอาจารยคอยใหความชวยเหลือ  

เมื่อมีปญหา 

 

 4. ขั้นปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20 นาท)ี 

 4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรม 

การแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม 

 

 5. ขั้นตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

 5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ

ผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวมในการ

นําเสนอผลงานทุกคน 

 5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพของนักศึกษา

ในการนําเสนอ ความถูกตองของเนื้อหาสาระ 

ความคิดสรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่สุภาพและ

มารยาทท่ีเหมาะสมในการแสดงออกหนาชั้น 

 6. ขัน้สรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

 6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึกและอธิบาย

สรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใส 

 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหารือทําความเขาใจใน

หัวขอที่ไดรบั โดยการรวมกันปรึกษาหารอืเพ่ือหา

คําตอบจากใบงาน รวมกันแสดงความคิดเห็นและ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหงานที่ไดรับ

มอบหมายบรรลุผลสําเร็จ โดยสันติวิธี ทั้งนี้เปนการ

ฝกตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม  

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับ 

หมายเลขประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงานดวย

กิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํกิจกรรมการศึกษา 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

ประกอบการอธิบายและใหนักศึกษารวมกันสรุป

ขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่

ถูกตองชัดเจนย่ิงข้ึน 

 7. ขั้นการนําไปใช 

(เวลา 30นาที) 

 7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับมา

ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใหนักศึกษา 

 7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไป

ใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบาน 

สงตามเวลาที่กําหนด 

 7.4 อาจารยแจกแบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค ใหประธาน

กลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษาผูอื่นชวยกัน

เก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงาน 

ของกลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีหมูบริการ 

 

และนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะสิ่งที่ควร

ปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่ถูกตองชัดเจนย่ิงขึ้น 

นักศึกษาบันทึกสรุปสาระสาํคญัประจําบท 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน แลวสงอาจารยตรวจความเรียบรอย 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคและประเมินกลุมของตนเอง 

นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟม

สะสมงานของกลุมและปฏิบัติหนาท่ี 

หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรียน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 
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งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควา เรื่องท่ีมอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาที่ทาํความสะอาดหองเรยีน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายณัต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจําบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทัศน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองเทคนิคการไบอัสทรานซิสเตอร 
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 แผนการสอนที ่9 และ 10 

วิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 5 

ชื่อหนวย วิเคราะหและออกแบบวงจรแหลงจายกําลัง 

ชื่อเรื่อง วิเคราะหและออกแบบวงจรแหลงจายกําลัง จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. ออกแบบภาคจายไฟใหกับเครื่องขยายเสียง 

 2. ออกแบบวงจรเรกูเลเตอร ไฟบวกปรับคาไดใชไอซีตระกูล LM 317 

 3. ออกแบบเรกูเลเตอรไฟบวกใชไอซีเบอร MC 1723C 

 4. เพิ่มกระแสใหกับวงจรเรกูเลเตอร 

 

สาระสาํคญั 

 วงจรอิเล็กทรอนกิสทุกวงจรตองใชวงจรภาคจายไฟ หากปราศจากวงจรจายไฟเราถือวาอุปกรณและ

อิเล็กทรอนิกสนั้นไมสามารถใชงานได พื้นฐานของวงจรจายไฟประกอบดวยวงจรเรียงกระแสกับวงจรฟลเตอร 

มีหมอแปลงไฟฟาทําหนาที่แปลงไฟ AC ใหลดลงมา ไดโอดเปนวงจรเรียงกระแส ทําหนาที่ 

แปลงไฟสลับเปนไฟตรงและวงจรฟลเตอรจะทําหนาท่ีกรองแรงดันใหเรียบ โดยวงจรเรียงกระแสพรอมดวย

วงจรฟลเตอรทําหนาที่จายกระแสและแรงดันสูงๆใหกับวงจรขยายกําลังของเครื่องขยายเสียง 

 วงจรแหลงจายกําลังอีกแบบหนึ่งเรียกวา วงจรเรกูเลเตอร (Regulator) มีหนาที่รักษาระดับแรงดันไฟ

ตรงใหคงที่ทางเอาตพุต วงจรดังกลาวนี้อยูหลังวงจรฟลเตอร เพื่อจายไฟใหกับวงจรอิเล็กทรอนิกสที่กินกระแส

ไมสูงมากนัก เชนวงจรปรีโทนในเครื่องขยายเสียง ระบบสํารองไฟใหกับไอซี ไมโครคอมพิวเตอร เปนตน 
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สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจถึงการวิเคราะหและออกแบบวงจรแหลงจายกําลัง วงจรภาคจายไฟของ

เครื่องขยายเสียง วงจรเรกูเลเตอรไฟบวก การเพิ่มกระแสใหกับวงจรเรกูเลเตอร สามารถนําวิธีการออกแบบไป

ใชในงานจริงไดอยางมืออาชีพ 

 

ดานความรู 

 1. บอกวิธีการออกแบบวงจรจายไฟใหกับเครื่องขยายเสียงได 

 2. บอกวิธีการออกแบบวงจรเรกูเลเตอรไฟบวกปรับคาไดใชไอซีตระกูล LM 317 ได 

 3. อธิบายหลักการออกแบบเรกูเลเตอรไฟบวกใชไอซี MC 1723 C ได 

 4. บอกวิธีการเพิ่มกระแสใหกับวงจรเรกูเลเตอรได 

 

ดานทักษะ 

 1. สามารถออกแบบและตอวงจรภาคจายไฟใหกับวิทยุเทปซีดีติดรถยนตได 

 2. สามารถออกแบบและตอวงจรภาคจายไฟเครื่องขยายเสียง 30 วัตต ระบบโอซีแอลได 

 3. สามารถออกแบบและตอวงจรเรกูเลเตอรที่ใชไอซีเบอร LM 317 L ได 

 4. สามารถออกแบบและตอวงจรเรกูเลเตอรที่มีทรานซิสเตอรชนิด NPN เพิ่มกระแสใหโหลดได 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมีความรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมีความสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมมีนุษยสัมพันธ 
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เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. ออกแบบภาคจายไฟใหกับเครื่องขยายเสียง 

 

 2. ออกแบบวงจรเรกูเลเตอรไฟบวกปรับไดใชไอซี LM 317 

 

 3. ออกแบบวงจรเรกูเลเตอรใชไอซี MC 1723 C 

 

 4. เพิ่มกระแสใหกับวงจรเรกูเลเตอร 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 5 เรื่อง วิเคราะหและออกแบบวงจรแหลงจายกําลัง 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ ปท่ีพิมพ…………: หนา………. 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรยีมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาท)ี 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร

และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

ใหพรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึก 

ลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขั้นนาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอนโดยการ

ทบทวนความรูเดมิ (เวลา 30 นาท)ี 

 1.1 อาจารยนาํเขาสูบทเรยีน 

โดยการฉายแผนใสวงจรแหลงจายกําลังและนาํวงจร

จายไฟใหกับเครื่องขยายเสียงของจริง ใหนักศึกษาชม

และตั้งคําถามวา วงจรจายไฟมีความสําคัญอยางไรกับ

วงจรอิเล็กทรอนกิส เราสามารถออกแบบวงจร

แหลงจายกําลังไดอยางไรครับ ? 

 1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู

ทั่วไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

 1.3 อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน จํานวน 10 ขอ 

  

 

 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถามแสดง

ความคิดเห็น 

 

 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรู และหัวขอ

เรื่องในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีน  

เพื่อทบทวนความรูเดิม 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 2. ขั้นตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

 2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ

จํานวนคนเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

จํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน โดยแตละกลุม 

ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง เรียนปานกลาง 

และเรียนออน โดยเฉลี่ยกัน 

(แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก ให

กลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลาง จับฉลากเรียง

ตามลําดับ) ใหแบงหนาที่ความรับผิดชอบภายในกลุม 

และใหชวยกันตั้งชื่อกลุมโดยอิสระ เสนอแนะวา ควร

เปนชื่อที่แสดงถึงความคดิสรางสรรค และสัมพันธกับ

วิชาท่ีเรียน 

 2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่งรวมกัน 

ในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุมรับใบ

งานพรอมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุม จํานวน 5 กลุม  

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน  

รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม  

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงานและเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรม 

หัวขอเรื่องท่ีศึกษาในใบงานของแตละกลุม มีดังนี้ 

(ทุกกลุมทําใบงานท่ี 5) 

กลุมที่ 1 เรื่องออกแบบภาคจายไฟใหเครื่องขยายเสียง 

กลุมที่ 2 เรื่องออกแบบภาคจายไฟใหเครื่องขยายเสียง 

กลุมที่ 3 เรื่องออกแบบวงจรเรกูเลเตอร ใชไอซีตระกูล 

LM 317 

กลุมที่ 4 เรื่องออกแบบเรกูเลเตอร ใชไอซีเบอร 

MC 1723C 

กลุมที่ 5 เรื่องเพิ่มกระแสใหกับวงจรเรกูเลเตอร 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศกึษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

 3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความเขาใจใน

หัวขอท่ีไดรับมอบหมายจากใบงาน และปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย อาจารยสงัเกต 

การทํางานกลุม เกี่ยวกับความมีวินัย สนใจใฝรู  

รักสามัคคี และอาจารยคอยใหความชวยเหลือ 

เมื่อมีปญหา 

 4. ขัน้ปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20 นาท)ี 

 4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน

ความรูกันภายในกลุม 

 5. ขัน้ตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

 5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ

ผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวมในการ

นําเสนอผลงานทุกคน 

 5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพของนักศึกษา

ในการนําเสนอ ความถูกตองของเนื้อหาสาระ  

ความคิดสรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่สภุาพและ

มารยาทท่ีเหมาะสมในการแสดงออกหนาชั้น 

6. ขั้นสรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

 6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึกและอธิบาย

สรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใสประกอบการ

อธิบายและใหนักศึกษารวมกันสรุป 

 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหารือทําความเขาใจ 

ในหัวขอที่ไดรับ โดยรวมกันปรึกษาหารือ 

เพื่อหาคําตอบจากใบงาน รวมกันแสดงความคิดเห็น 

และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหงานที่

ไดรับมอบหมายบรรลุผลสาํเรจ็ โดยสันติวิธี 

ท้ังนี้เปนการฝกตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับ 

หมายเลขประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงาน 

ดวยกิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํกิจกรรมการศึกษาและ

นักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะสิ่งที่ควร 

ปรับปรุงแกไข 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

ขอเสนอแนะ สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่

ถูกตองชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

 7. ขั้นการนําไปใช 

(เวลา 30นาที) 

 7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับมา

ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนใหนักศึกษา 

 

 7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไปใช

ในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบานสงตามเวลา

ที่กําหนด 

 7.4 อาจารยแจกแบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงคให 

ประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษาผูอ่ืน

ชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงานของกลุม

และหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีหมูบริการ 

เพื่อใหมีความรูที่ถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึน นักศึกษา

บันทึกสรุปสาระสาํคัญประจําบท 

 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบ 

กอนเรยีนและหลังเรียนแลวสงอาจารยตรวจ 

ความเรียบรอย 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค และประเมินกลุมของ

ตนเอง นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไว

ในแฟมสะสมงานของกลุมและปฏิบัติหนาที่หมู

บริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรยีน จํานวน 10 ขอ 
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งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควา เรื่องท่ีมอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาที่ทาํความสะอาดหองเรยีน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายณัต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจําบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทัศน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองวิเคราะหและออกแบบวงจรแหลงจายกําลัง 
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 แผนการสอนที่ 11 และ12 

วิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 6 

ชื่อหนวย วิเคราะหและออกแบบวงจรเรกูเลเตอร 

ชื่อเรื่อง วิเคราะหและออกแบบวงจรเรกูเลเตอร จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. ลิเนียร เรกูเลเตอร ไฟบวกคงที่ 

 2. เพิ่มกระแสใหเรกูเลเตอรไฟบวกคงที่ 

 3. วงจรปรีเรกูเลเตอรไฟบวกคงที่ 

 4. เพิ่มแรงดันเอาตพุตใหกับไอซีเรกูเลเตอร 

 5. ระบบวงจรปองกันของลิเนียร เรกูเลเตอร 

 

สาระสาํคญั 

 วงจรเรกูเลเตอร มีหนาที่รักษาระดับแรงดันเอาตพุตใหคงท่ี โดยที่เรกูเลเตอรไฟบวกที่ใชไอซี 

มีเบอรที่ข้ึนตนดวย 78xx สวนไอซีเรกูเลเตอรชุดลับขึ้นตนดวยเบอร 79xx เลขทาย 2 ตัวหลังของเบอร 

ไอซีเรกูเลเตอรแสดงคาของแรงดันเอาตพุตขนาดที่แตกตางกัน เชนเบอร 7812 หมายถึงไอซีเรกูเลเตอร 

ไฟบวกคา 12 โวลต เปนตน 

 วงจรไอซีเรกูเลเตอรอยูในวงจรภาคจายไฟของเคร่ืองขยายเสียง วิทยุเทปซีดี VCD โทรทัศนฯลฯ 

หากภาคจายไฟเสียจะตองตรวจซอม วิเคราะหและออกแบบวงจรใหได ทําใหอุปกรณคอนซูเมอร โพรดักต 

(Consumer Product) กลับมาใชงานไดใหมเหมือนเดมิอีกครั้ง 
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สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหและออกแบบวงจรเรกูเลเตอรไฟบวก การเพิ่มกระแส

ใหกับเรกูเลเตอร วงจรปรีเรกูเลเตอร การเพิ่มแรงดันเอาตพุตใหกับไอซีเรกูเลเตอร ระบบวงจรปองกันของ

ลิเนียรเรกูเลเตอร สามารถออกแบบวงจรเรกูเลเตอรไปใชในงานจริงได 

 

ดานความรู 

 1. อธิบายหลักการของลิเนียร เรกูเลเตอรไฟบวกคงที่ได 

 2. บอกวิธีการคํานวณเพื่อเพิม่กระแสใหกับวงจรเรกูเลเตอรไฟบวกคงท่ีได 

 3. บอกวิธีการคํานวณเพื่อการออกแบบวงจรปรีเรกูเลเตอรไฟบวกคาคงที่ได 

 4. บอกวิธีการคํานวณในการเพิ่มแรงดันเอาตพุตใหกับไอซีเรกูเลเตอรได 

 5. อธิบายถึงระบบวงจรปองกันของลิเนียร เรกูเลเตอรได 

 

ดานทกัษะ 

 1. สามารถออกแบบและตอวงจรเรกูเลเตอร 5 โวลต 3 แอมแปรได 

 2. สามารถออกแบบและตอวงจรปรีเรกูเลเตอร ใหแรงดันเอาตพุต 24 โวลตได 

 3. สามารถออกแบบและตอวงจรเรกูเลเตอร 48 โวลต 1 แอมแปรได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมีความรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมีความสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมีมนุษยสัมพันธ 
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เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. ลิเนียร เรกูเลเตอรไฟบวกคงที่ 

 

 2. เพิ่มกระแสใหเรกูเลเตอรไฟบวกคงที่ 

 

 3. วงจรปรีเรกูเลเตอรไฟบวกคาคงที่ 

 

 4. เพิ่มแรงดันเอาตพุตใหกับไอซีเรกูเลเตอร 

 

 5. ระบบวงจรปองกันของลิเนียร เรกูเลเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 6 เรื่อง วิเคราะหและออกแบบวงจรเรกูเลเตอร 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ ปที่พิมพ………: หนา…… 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรยีมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาท)ี 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร 

และวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 

ใหพรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขัน้นาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอนโดยการ

ทบทวนความรูเดมิ (เวลา 30 นาท)ี 

 1.1 อาจารยนาํเขาสูบทเรียน โดยการ 

ทําวงจรเรกูเลเตอรของจริงชนิดตางๆ 

ใหนักศึกษาชมและตั้งคําถามวา วงจรเรกูเลเตอรนํา

ไปใชงานอะไรไดบาง มีวิธีการออกแบบวงจรได

อยางไรบางครบั? 

 1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู

ทั่วไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

 1.3 อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขัน้ตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

 2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ

จํานวนคนเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

จํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน 

 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถามแสดง

ความคิดเห็น 

 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและ 

หัวขอเรื่องในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีน  

เพื่อทบทวนความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุม จํานวน 5 กลุม 

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน  

รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

โดยแตละกลุม ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง  

เรียนปานกลางและเรยีนออน โดยเฉลี่ยกัน 

(แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก 

ใหกลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลาง จับฉลาก

เรียงตามลําดับ) ใหแบงหนาท่ีความรับผิดชอบภายใน

กลุม และใหชวยกันต้ังชื่อกลุม โดยอิสระ 

เสนอแนะวา ควรเปนชื่อท่ีแสดงถึงความคิด

สรางสรรค และสัมพันธกับวิชาท่ีเรียน 

 

 2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่งรวมกัน 

ในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุม 

รับใบงาน พรอมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 

 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม 

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงานและเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรม หัวขอเรื่องท่ีศึกษาในใบงาน

ของแตละกลุม 

มีดังนี้ (ทุกกลุมทําใบงานท่ี 6) 

กลุมที่ 1 เรื่องลิเนียรเรกูเลเตอรไฟบวกคงท่ี 

กลุมที่ 2 เรื่องเพิ่มกระแสใหเรกูเลเตอรไฟบวกคงท่ี 

กลุมที่ 3 เรื่องวงจรปรีเรกูเลเตอรไฟบวกคาคงที่ 

กลุมที่ 4 เรื่องเพิ่มแรงดันเอาตพุตใหกับ 

ไอซีเรกูเลเตอร 

กลุมที่ 5 เรื่องระบบวงจรปองกันของลิเนียร 

เรกูเลเตอร 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศึกษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

 3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความเขาใจใน

หัวขอท่ีไดรับมอบหมายจากใบงาน และปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย อาจารยสงัเกตการ

ทํางานกลุมเกี่ยวกับ ความมีวินัย สนใจใฝรู รกัสามัคค ี

และอาจารยคอยใหความชวยเหลือเมื่อมีปญหา 

 4. ขัน้ปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20นาที) 

 4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน

ความรูกันภายในกลุม 

 5. ขั้นตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60นาที) 

 5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ

ผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวมในการ

นําเสนอผลงานทุกคน 

 5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพของนักศึกษา

ในการนําเสนอความถูกตองของเนื้อหาสาระ ความคิด

สรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่สุภาพและมารยาท

ที่เหมาะสมในการแสดงออกหนาชั้น 

 6. ขั้นสรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

 6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึกและอธิบาย

สรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใสประกอบการ

อธิบาย และใหนักศึกษารวมกนัสรุปขอเสนอแนะสิ่งท่ี

ควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมคีวามรูที่ถูกตองชัดเจน

ยิ่งข้ึน 

 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหารือทําความเขาใจใน

หัวขอที่ไดรบั โดยรวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาคาํตอบ

จากใบงาน รวมกันแสดงความคดิเห็น และยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน เพ่ือใหงานที่ไดรับมอบหมาย

บรรลุผลสาํเร็จ โดยสันตวิิธี ทั้งนี้เปนการฝกตนเองให

เปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับหมายเลข

ประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงานดวย

กิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํกิจกรรมการศึกษา และ

นักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุง

แกไข เพื่อใหมีความรูท่ีถูกตองชัดเจนย่ิงข้ึน 

นักศึกษาบันทึกสรุปสาระสาํคญัประจําบท 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน(ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 7. ขั้นการนาํไปใช 

(เวลา 30 นาท)ี 

 7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับมา

ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนใหนักศึกษา 

 7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไป

ใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบานสงตาม

เวลาที่กําหนด 

 7.4 อาจารยแจกแบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค 

ใหประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษา

ผูอื่นชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงาน

ของกลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีหมูบริการ 

 

 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเลิกเรียน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน แลวสงอาจารยตรวจความเรียบรอย 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคและประเมนิกลุมของตนเอง 

นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟม

สะสมงานของกลุม และปฏิบัติหนาที่หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 
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งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควาเรื่องที่มอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาที่ทาํความสะอาดหองเรยีน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายณัต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจําบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทศัน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองการวิเคราะหและออกแบบวงจรเรกูเลเตอร 
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 แผนการสอนที่ 13 และ14 

วิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 7 

ชื่อหนวย ฟลด เอฟเฟกต ทรานซิสเตอร 

ชื่อเรื่อง ฟลด เอฟเฟกต ทรานซิสเตอร จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. เจเฟต 

 2. มอสเฟต 

 3. กําหนดจุดทํางานของเจเฟตและมอสเฟต 

 4. วงจรใชงานของเฟต 

 

สาระสาํคญั 

 ฟลด เอฟเฟกต ทรานซิสเตอร (Field Effect Transistor) เรียกยอๆวาเฟต หมายถึงทรานซิสเตอร

สนามไฟฟาเปนอุปกรณสารก่ึงตัวนําที่อาศัยโฮล (Hole) หรือฟรี อิเล็กตรอน (Free Electron) อยางใดอยาง

หนึ่งเทานั้น เรียกวา อุปกรณยูนิโพลาร (Unipolar) มี 2 ชนิดคือ เจเฟตกับมอสเฟต 

 ทั้งเจเฟตและมอสเฟตตางตองอาศัยแรงดันทางอินพุตไปควบคุมกระแสเอาตพุต ซึ่งแรงดันทางดาน

อินพุตคือแรงดันเกต สวนคากระแสเอาตพุตเรยีกวากระแสเครน นิยมนําไปใชงานวงจรขยายเสียง วงจรขยาย

กําลัง วงจรภาคจายไฟแบบสวิตชิ่งในเครื่องรับโทรทัศนสียุคใหม เปนตน 
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สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องฟลด เอฟเฟกต ทรานซสิเตอร โครงสราง สัญลักษณ  

หลักการทํางานเจเฟต มอสเฟต การวัดหาขาของเฟต การกําหนดจุดทํางานของเฟต วงจรใชงานของเฟต 

สามารถนําเฟตตางๆไปใชในงานวงจรอิเลก็ทรอนิกสอื่นๆได 

 

ดานความรู 

 1. อธิบายหลักการทํางานของเจเฟต และวัดหาขาเจเฟตได 

 2. อธิบายหลักการทํางานและตรวจสอบวัดตําแหนงขาของมอสเฟตได 

 3. อธิบายการกําหนดจุดทํางานของเจเฟตและมอสเฟตได 

 4. อธิบายวงจรใชงานจริงของเฟตได 

 5. อธิบายการตรวจสอบวาเฟตดีหรือเสียได 

 

ดานทกัษะ 

 1. สามารถใชโอหมมิเตอรตรวจสอบวัดหาขาของเจเฟตได 

 2. สามารถใชโอหมมิเตอรตรวจสอบวัดหาขาของมอสเฟตได 

 3. สามารถตอวงจรทดสอบวงจรขับหลอดฟลูออเรสเซนต ใชแบตเตอรี่ 12 โวลตได 

 4. สามารถตอวงจร และทดสอบมิกเซอร 2 อินพุตได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมีความรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมีความสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมมีนุษยสัมพันธ 
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เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. เจเฟต 

 

 2. มอสเฟต 

 

 3. กําหนดจุดทํางานของเจเฟตและมอสเฟต 

 

 4. วงจรใชงานของเฟต 

 

 5. การวัดหาขาเจเฟตและมอสเฟต 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 7 เรื่อง ฟลด เอฟเฟกต ทรานซิสเตอร 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ  ปท่ีพิมพ…….: หนา ……. 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรยีมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาท)ี 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร

และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนให

พรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขัน้นาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอน 

โดยการทบทวนความรูเดิม (เวลา 30 นาท)ี 

 1.1 อาจารยนาํเขาสูบทเรยีน  

โดยการนาํเฟตของจริงท่ีมีรูปแบบตางๆ  

ใหนักศึกษาชม และตั้งคําถามวา เราจะตรวจสอบ 

วัดหาขาของเฟตไดอยางไร และนําเฟตแหงนี้ 

ไปใชงานอะไรไดบางครับ ? 

 1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู

ทั่วไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

 1.3 อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขัน้ตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

 2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ

จํานวนคนเทาๆกัน หรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

จํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน 

 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถาม 

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและ 

หัวขอเรื่องในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีน 

เพื่อทบทวนความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุม จํานวน 5 กลุม  

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน รองประธาน 

กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 

 

 

 

 



 55

กิจกรรมการเรยีนการสอน(ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

โดยแตละกลุม ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง  

เรียนปานกลางและเรยีนออน โดยเฉลี่ยกัน 

(แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก 

ใหกลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลาง  

จับฉลากเรียงตามลําดับ) ใหแบงหนาท่ี 

ความรับผิดชอบภายในกลุม และใหชวยกัน 

ตั้งชื่อกลุมโดยอิสระ เสนอแนะวาควรเปนชื่อ 

ที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค และสัมพันธกับ 

วิชาท่ีเรียน 

 2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่งรวมกัน 

ในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุม 

รับใบงาน พรอมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม 

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงาน 

และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หัวขอเรื่อง 

ท่ีศึกษาในใบงานของแตละกลุม มีดังน้ี 

(ทุกกลุมทําใบงานท่ี 7) 

กลุมที่ 1 เรื่องเจเฟต 

กลุมที่ 2 เรื่องมอสเฟต 

กลุมที่ 3 เรื่องกําหนดจุดทํางานของเจเฟต 

 และมอสเฟต 

กลุมที่ 4 เรื่องวงจรใชงานของเฟต 

กลุมที่ 5 เรื่องการวัดหาขาเจเฟตและมอสเฟต 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศึกษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

 3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความเขาใจใน

หัวขอท่ีไดรับมอบหมายจากใบงาน และปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย อาจารยสงัเกต 

การทํางานกลุมเกี่ยวกับความมีวินัย สนใจใฝรู  

รักสมคัค ีและอาจารยคอยใหความชวยเหลือ 

เมื่อมีปญหา 

 4. ขัน้ปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20 นาท)ี 

 4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรม 

การแลกเปลี่ยนความรูกันภายในกลุม 

 5. ขัน้ตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

 5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ

ผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวมในการ

นําเสนอผลงานทุกคน 

 5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพของนักศึกษา

ในการนําเสนอความถูกตองของเนื้อหาสาระ ความคิด

สรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่สุภาพและมารยาท

ที่เหมาะสมในการแสดงออกหนาชั้น 

 6. ขั้นสรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

 6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึกและอธิบาย

สรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใสประกอบการ

อธิบาย และใหนักศึกษารวมกนัสรุปขอเสนอแนะ 

 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหารือทําความเขาใจใน

หัวขอที่ไดรบั โดยรวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาคาํตอบ

จากใบงาน รวมกันแสดงความคดิเห็น 

และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหงาน 

ท่ีไดรบัมอบหมายบรรลุผลสําเร็จโดยสันติวิธี  

ท้ังนี้เปนการฝกตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และคณุลักษณะอันพึงประสงค 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับ 

หมายเลขประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงาน 

ดวยกิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารย 

สรุปความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมการศึกษา 

และนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะ 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน(ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่ถูกตอง

ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 

7. ขั้นการนําไปใช 

(เวลา 30 นาท)ี 

 7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับ 

มาทําแบบทดสอบหลังเรยีน จํานวน 10 ขอ 

 7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนใหนักศึกษา 

 

 7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับ 

ไปใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบานสงตาม

เวลาที่กําหนด 

 7.4 อาจารยแจกแบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค  

ใหประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง  

ใหนักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไว 

ในแฟมสะสมงานของกลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาที่

หมูบริการ 

 

สิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูท่ีถูกตอง

ชัดเจนยิ่งข้ึน นักศึกษาบันทึกสรปุสาระสาํคัญ 

ประจําบท 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบ 

กอนเรียนและหลงัเรียน แลวอาจารยตรวจ 

ความเรียบรอย 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงคและประเมินกลุมของ

ตนเอง นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงาน 

ไวในแฟมสะสมงานของกลุมและปฏิบัติหนาที่ 

หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 
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งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1.แบงกลุมศึกษาคนควาเรื่องที่มอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาดหองเรียน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายัณต ชื่นอารมย 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจาํบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทัศน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองเรื่องเฟต 
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 แผนการสอนที ่15 และ 16 

วิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 8 

ชื่อหนวย วงจรขยายในยานความถ่ีต่ําสาํหรับสัญญาณขนาดเล็ก 

ชื่อเรื่อง วงจรขยายในยานความถี่ต่ําสาํหรับสัญญาณขนาดเล็ก จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. วงจรขยายของคอมมอน อิมิตเตอร 

 2. วงจรขยายคอมมอน คอลเล็กเตอร 

 3. วงจรขยายความถี่ต่ําท่ีใชงานจริง 

 

สาระสาํคญั 

 วงจรขยายในยานความถี่ต่ําสาํหรับสัญญาณขนาดเล็ก พบมากในวงจรปรีแอมปของเครื่อง 

ขยายเสียง วงจรปรีไมคใหกับไมโครโฟน โดยสวนใหญจะใชทรานซิสเตอรเปนองคประกอบสําคัญ 

บางวงจรอยูในรปูของไอซีออปแอมป 

 วงจรขยายในยานความถี่ต่ําทีใ่ชทรานซิสเตอรเปนหลักนี้ ใชแหลงจายไฟชุดเดยีวไมเกิน 18 โวลต 

จัดการขยายในรูปแบบคอมมอน อิมิตเตอรและคอมมอน คอลเล็กเตอร 

 เฟสเสียงอินพุตและเอาตพุตของวงจรขยายคอมมอนอิมิตเตอร จะเกิดความแตกตางเฟส 180 องศา 

แตทวาเฟสสียงอินพุตและเอาตพุตของวงจรขยายคอมมอน คอลเล็กเตอรจะมีเฟสเหมือนกัน ไมเกิดการตาง

เฟสแตอยางใด โดยวงจรขยายคอมมอน คอลเล็กเตอร เรียกอีกอยางวาวงจรขยายอิมิตเตอรตาม  

(Emitter Follower Circuits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 
60

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจ วงจรขยายคอมมอน อิมิตเตอร วงจรขยายคอมมอน คอลเล็กเตอร 

และการนาํวงจรขยายความถ่ีต่ําไปใชงานจริง สามารถออกแบบและทดสอบวงจรขยายในยานความถ่ีต่ํา

สําหรับสัญญาณขนาดเล็กได 

 

ดานความรู 

 1. อธิบายหลักการวงจรขยายคอมมอน อิมิตเตอรได 

 2. บอกวิธีการออกแบบวงจรขยายคอมมอน คอลเล็กเตอรได 

 3. ออกแบบวงจรขยายความถ่ีต่ํา และสามารถนําไปใชงานจริงได 

 4. บอกวิธีการทดสอบ ตรวจซอมวงจรปรีแอมป และวงจรโทนคอนโทรลในเครื่องขยายเสียงได 

 5. ออกแบบวงจรปรีแอมปและวงจรโทนคอนโทรลในเครื่องขยายเสียงได 

 

ดานทกัษะ 

 1. สามารถตอวงจรและทดสอบคอมมอนอิมิตเตอรกับคอมมอน คอลเล็กเตอรได 

 2. สามารถออกแบบวงจรและทดสอบปรีแอมปพรอมลาวดเนส คอนโทรลได 

 3. สามารถตอวงจรและทดสอบวงจรปรับแตงเสียงทุม-แหลม แบบแอ็กตีฟได 

 4. สามารถทดสอบและตรวจซอมวงจรขยายในยานความถี่ต่ําสาํหรับสัญญาณขนาดเล็กได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมีความรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมีความสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมีมนุษยสัมพันธ 
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เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. วงจรขยายคอมมอน อิมิตเตอร 

 

 2. วงจรขยายคอมมอน คอลเล็กเตอร 

 

 3. วงจรขยายความถี่ต่ําท่ีใชงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 8 เรื่อง วงจรขยายในยานความถ่ีต่ําสาํหรับสัญญาณขนาดเล็กได 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ  ปท่ีพิมพ…….: หนา…… 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรยีมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาท)ี 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร 

และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

ใหพรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขัน้นาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอน 

โดยการทบทวนความรูเดิม (เวลา 30 นาท)ี 

 1.1. อาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการนาํ

วงจรโทน คอนโทรลที่ใชทรานซิสเตอร 

ใหนักศึกษาชมและตั้งคําถามวา วงจรโทนคอนโทรล

เหลานี้ มีหลักการทํางานอยางไร? 

 1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู

ทั่วไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

 1.3 อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขัน้ตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

 2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ

จํานวนคนเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

จํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน โดยแตละกลุม 

ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง เรียนปานกลางและ

เรียนออน โดยเฉลี่ยกัน 

 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถามแสดง

ความคิดเห็น 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและหัวขอเรื่อง

ในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีน เพื่อทบทวน

ความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุมจํานวน 5 กลุม 

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน รองประธาน 

กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม 

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน(ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

(แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก 

ใหกลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลาง จับฉลาก

เรียงตามลําดับ) ใหแบงหนาท่ีความรับผิดชอบภายใน

กลุม และใหชวยกันต้ังชื่อกลุมโดยอิสระ เสนอแนะวา 

ควรเปนชื่อที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค และสัมพันธ

กับวิชาที่เรียน 

 2.2. อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่งรวมกันใน

ตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุมรับใบงาน 

พรอมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงานและเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรม หัวขอเรื่องท่ีศึกษาในใบงาน

ของแตละกลุม มีดังนี้ 

(ทุกกลุมทําใบงานท่ี 8) 

กลุมที่ 1 เรื่องวงจรขยายคอมมอนอิมิตเตอร 

กลุมที่ 2 เรื่องวงจรขยายคอมมอนคอลเล็กเตอร 

กลุมที่ 3 เรื่องวงจรขยายความถี่ต่ําที่ใชงานจริง 

กลุมที่ 4 เรื่องวงจรขยายความถี่ต่ําที่ใชงานจริง 

กลุมที่ 5 เรื่องวงจรขยายความถี่ต่ําที่ใชงานจริง 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศึกษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

 3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความเขาใจใน

หัวขอท่ีไดรับมอบหมายจากใบงาน และปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย อาจารยสงัเกตการ

ทํางานกลุม เก่ียวกับความมีวินัย สนใจใฝรู  

รักสามัคคี และอาจารยคอยใหความชวยเหลือ 

เมื่อมีปญหา 

 4. ขัน้ปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20 นาท)ี 

 4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน

ความรูกันภายในกลุม 

 5. ขัน้ตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

 5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ

ผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวมในการ

นําเสนอผลงานทุกคน 

 5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพของนักศึกษา

ในการนําเสนอความถูกตองของเนื้อหาสาระ ความคิด

สรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่สุภาพและมารยาท

ที่เหมาะสมในการแสดงออกหนาชั้น 

 6. ขัน้สรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

 6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึกและอธิบาย

สรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใสประกอบการ

อธิบายและใหนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะ 

 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหารือทําความเขาใจใน

หัวขอที่ไดรบั โดยรวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาคาํตอบ

จากใบงาน รวมกันแสดงความคดิเห็น 

และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหงานที่

ไดรับมอบหมายบรรลุผลสาํเรจ็ โดยสันติวิธี ท้ังนี้เปน

การฝกตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับ 

หมายเลขประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงานดวย

กิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํกิจกรรมการศึกษา 

และนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะ 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน(ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่ถูกตอง

ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 

 7. ขัน้การนําไปใช 

(เวลา 30 นาท)ี 

 7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับมา

ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลยคําตอบ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใหนักศึกษา 

 7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับ 

ไปใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบานสงตาม

เวลาที่กําหนด 

 7.4 อาจารยแจกแบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงคให 

ประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษา

ผูอื่นชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงาน

ของกลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีหมูบริการ 

 

 

สิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูท่ีถูกตอง

ชัดเจนยิ่งข้ึน นักศึกษาบันทึกสรปุสาระสาํคัญ 

ประจําบท 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนแลวสงอาจารยตรวจความเรียบรอย 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงคและประเมินกลุมของ

ตนเอง นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวใน

แฟมสะสมงานของกลุมและปฏิบัติหนาท่ี 

หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 
66

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควา เรื่องท่ีมอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาดหองเรียน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายณัต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจําบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทศัน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองวงจรขยายในยานความถ่ีต่ําสาํหรับสัญญาณขนาดเล็ก 
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 แผนการสอนที่ 17 และ 18 

วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 9 

ชื่อหนวย วงจรขยายสัญญาณหลายภาค 

ชื่อเรื่อง วงจรขยายสัญญาณหลายภาค จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. วงจรขยายสัญญาณหลายภาคใชหมอแปลงคัปปลิง 

 2. วงจรขยายสัญญาณหลายภาคใชอารซี คัปปลิง 

 3. วงจรขยายสัญญาณหลายภาคชนิดไดเรกต คัปปลิง 

 

สาระสาํคญั 

 วงจรขยายสัญญาณหลายภาคที่อยูในรปูแคสเคด (Cascaded Amplifier) ประกอบดวยวงจรขยาย  

2 ภาค โดยเอาตพุตของวงจรขยายภาคแรกจะเปนอินพุตใหกับวงจรขยายภาคท่ี 2 และนําเอาตพุตของวงจร

ภาคขยายที่ 2 ตอใหกับโหลดที่เปนเครื่องขยายเสียงตอไป การเชื่อมโยง (Coupling) สัญญาณของวงจรขยาย

แตละภาคนั้น มี 3 แบบดวยกันคือใชหมอแปลง, อารซี และไดเรกต คัปปลิง ถูกใชงานในวงจรเคร่ืองขยาย

เสียง วงจรขยายปรีไมโครโฟน ภาค VIF Amp ของเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 
68

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรียนมีความรูความเขาใจ วงจรขยายสัญญาณหลายภาคใชหมอแปลงคัปปลิง วงจรขยายอารซ ีคัป

ปลิง วงจรขยายไดเรกต คัปปลิง สามารถกําหนดและไลทิศทางของกระแสในวงจร สามารถอธิบายเฟสเสียงใน

วงจรขยายสัญญาณหลายภาค สามารถทดสอบและตรวจซอมวงจรขยายไมโครโฟนได 

 

ดานความรู 

 1. อธิบายวงจรขยายสัญญาณหลายภาคใชหมอแปลงคปัปลิงได 

 2. อธิบายวงจรขยายสัญญาณหลายภาคใชอารซีคัปปลิงได 

 3. อธิบายวงจรขยายสัญญาณหลายภาคชนิดไดเรกต คัปปลิงได 

 4. บอกวิธีการตรวจซอมและทดสอบวงจรขยายสัญญาณหลายภาคชนิดแคสเคดได 

 

ดานทกัษะ 

 1. สามารถตอวงจรปรีไมโครโฟนท่ีเปนวงจรขยายสัญญาณหลายภาคได 

 2. สามารถทดสอบและตรวจซอมวงจรปรีไมโครโฟนได 

 3. สามารถประยุกตใชวงจรปรีไมโครโฟนเขากับเครื่องขยายเสียงได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมีความรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมีความสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมมีนุษยสัมพันธ 
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เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. วงจรขยายสัญญาณหลายภาคใชหมอแปลงคัปปลิง 

 

 2. วงจรขยายสัญญาณหลายภาคใชอารซีคัปปลิง 

 

 3. วงจรขยายสัญญาณหลายภาคชนิดไดเรกตคัปปลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 9 เรื่องวงจรขยายสัญญาณหลายภาค 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ ปที่พิมพ……..: หนา……. 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรยีมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาท)ี 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร 

และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

ใหพรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขัน้นาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอน 

โดยการทบทวนความรูเดิม (เวลา 30 นาท)ี 

 1.1. อาจารยนําเขาสูบทเรียน โดยการ 

ฉายแผนใส วงจรขยายสัญญาณหลายภาค 

ใหนักศึกษาชม และตั้งคําถามวา วงจรเหลานี้นาํไปใช

งานเก่ียวกับอะไรไดบางครบั? 

 1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู

ทั่วไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

 1.3 อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขัน้ตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

 2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ

จํานวนคนเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

จํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน โดยแตละกลุม 

ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง เรียนปานกลางและ

เรียนออน โดยเฉลี่ยกัน 

 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรียน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถามแสดง

ความคิดเห็น 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและหัวขอเรื่อง

ในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีน เพื่อทบทวน

ความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุม จํานวน 5 กลุม 

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน  

รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 (แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก 

ใหกลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลาง จับฉลาก

เรียงตามลําดับ) ใหแบงหนาท่ีความรับผิดชอบภายใน

กลุม และใหชวยกันต้ังชื่อกลุม โดยอิสระ 

เสนอแนะวา ควรเปนชื่อท่ีแสดงถึงความคิด

สรางสรรค และสัมพันธกับวิชาท่ีเรียน 

 

 2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่งรวมกัน 

ในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุม 

รับใบงาน พรอมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงานและเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรม หัวขอเรื่องท่ีศึกษาในใบงาน

ของแตละกลุม 

มีดังนี้ (ทุกกลุมทําใบงานท่ี 9) 

กลุมที่ 1 เรื่องวงจรขยายสัญญาณหลายภาคใชกับ

 หมอแปลงคัปปลิง 

กลุมที่ 2 เรื่องวงจรขยายสัญญาณใชอารซีคัปปลิง 

กลุมที่ 3 เรื่องวงจรขยายสัญญาณชนิดไดเรกต 

 คัปปลิง 

กลุมที่ 4 เรื่องวงจรขยายสัญญาณใชอารซีคัปปลิง 

กลุมที่ 5 เรื่องวงจรขยายสัญญาณใชอารซีคัปปลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 
72

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศึกษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

 3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความเขาใจใน

หัวขอท่ีไดรับมอบหมายจากใบงาน และปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย อาจารยสงัเกตการ

ทํางานกลุม เก่ียวกับความมีวินัย สนใจใฝรู  

รักสามัคคี และอาจารยคอยใหความชวยเหลือ 

เมื่อมีปญหา 

 4. ขัน้ปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20 นาท)ี 

 4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน

ความรูกันภายในกลุม 

 5. ขัน้ตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

 5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ

ผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวมในการ

นําเสนอผลงานทุกคน 

 5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพของนักศึกษา

ในการนําเสนอความถูกตองของเนื้อหาสาระ ความคิด

สรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่สุภาพและมารยาท

ที่เหมาะสมในการแสดงออกหนาชั้น 

 6. ขัน้สรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

 6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึกและอธิบาย

สรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใสประกอบการ

อธิบายและใหนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะ 

 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหารือทําความเขาใจใน

หัวขอที่ไดรบั โดยรวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาคาํตอบ

จากใบงาน รวมกันแสดงความคดิเห็น 

และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหงานที่

ไดรับมอบหมายบรรลุผลสาํเรจ็ โดยสันติวิธี ท้ังนี้เปน

การฝกตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับ 

หมายเลขประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงานดวย

กิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํกิจกรรมการศึกษา 

และนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะ 

 

 

 

 



 73

กิจกรรมการเรยีนการสอน(ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่ถูกตอง

ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 

 7. การนําไปใช 

(เวลา 30 นาท)ี 

 7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับมา

ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนใหนักศึกษา 

 7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไป

ใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบานสงตาม

เวลาที่กําหนด 

 7.4 อาจารยแจกแบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค 

ใหประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษา

ผูอื่นชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงาน

ของกลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีหมูบริการ 

 

สิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูท่ีถูกตอง

ชัดเจนยิ่งข้ึน นักศึกษาบันทึกสรปุสาระสาํคัญ 

ประจําบท 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเลิกเรียน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน แลวสงอาจารยตรวจความเรียบรอย 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคและประเมินกลุมของตนเอง 

นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟม

สะสมงานของกลุม และปฏิบัติหนาที่หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 
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งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควา เรื่องท่ีมอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาดหองเรียน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดังนี้ 

 1. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายณัต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจําบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทศัน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดฝกทดลองวงจรขยายสัญญาณหลายภาค 
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สื่อวสัด ุ

มีดังนี้ 

 1. ภาชนะใสใบฉลาก 

 2. แผนโปรงแสง 

 3. ปากกาเขียนแผนโปรงแสง 

 4. แฟมสะสมงาน 

 

การประเมินผล 

กอนเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ความสนใจในเรื่องการตรงตอเวลา 

 2. ความรับผิดชอบในการเตรยีมหนังสือเรียน 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. สังเกตความสนใจในการเรียน 

 2. การทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 3. ความสนใจในการซักถามขอสงสัย 

 4. ความมีมนุษยสัมพันธในกลุม 

 5. การนาํเสนอผลงานโดยการอภิปราย 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ทําแบบทดสอบหลังเรยีน 

 2. ตรวจแบบทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียน 

 3. ทําแบบฝกหัดทายบท 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 5. ผลการปฏิบัติหนาที่หมูบรกิาร 
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 แผนการสอนที่ 19 และ 20 

วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส ( - ) หนวยที่ 10 

ชื่อหนวย วงจรขยายกําลัง 

ชื่อเรื่อง วงจรขยายกําลัง จํานวน 6 คาบ (360 นาที) 

หัวขอเรื่อง 

มีดังนี้ 

 1. การทํางานคลาสบี 

 2. วงจรขยายพชุ-พูล 

 3. วงจรขยายพชุ-พูล ในเครื่องรับวิทยุ AM 

 4. วงจรคอมพลีเมนตาร ีไดสดัสวนใชไฟเลี้ยง 1 ชุด 

 5. วงจรคอมพลีเมนตาร ีไดสดัสวนใชไฟเลี้ยง 2 ชุด 

 6. วงจรขยายกําลังที่ใชงานจรงิ 

 

สาระสาํคญั 

 วงจรขยายกําลัง (Power Amplifier) เปนวงจรอยูทางดานหลังสุดใกลกับลําโพง เปนวงจรที่วัดความ

ดังของเสียงวาจะใหดังมากหรือดังนอย มีหนวยเปนกําลังวัตต รูปแบบวงจรขยายกําลังจัดอยูในคลาส B  

หรือคลาส AB ก็ได ไดแกวงจรขยายพุช-พูล และวงจรคอมพลีเมนตารี 

 วงจรขยายโอทีแอล (OTL Amplifier Circuits) เปนวงจรที่มีตัวเก็บประจุตออนุกรมกับลําโพง 

ทําใหแรงดันไฟบริเวณก่ึงกลางของวงจรมีคาเทากับครึ่งหนึ่งของแหลงจาย เปนวงจรท่ีใหความถี่สูงผานได

ดวยดี แตจะตอบสนองตอความถี่ต่ําไดไมดีนัก ใชแหลงจายไฟเลี้ยงเพียง 1 ชุดเทานั้น 

 วงจรขยายโอซีแอล (OCL Amplifier Circuits) เปนวงจรที่ใชแหลงจาย 2 ชุด ทําแรงดนัชุด + Vcc 

มาหักลางกับแรงดันชุด – Vcc ทําใหแรงดันไฟเซนเตอรบริเวณก่ึงกลางของวงจรมีคาเปนศูนย เปนวงจรที่

ตอบสนองตอความถี่ต่ําและความถี่สูงไดอยางดีเยี่ยม เพราะลําโพงตอกับจุดเซนเตอรโดยตรง 
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สมรรถนะที่พึงประสงค 

 นักเรยีนมีความรูความเขาใจ วงจรขยายกําลัง  วงจรขยายพุช-พูล วงจรคอมพลีเมนตารไีดสัดสวน 

วงจรขยายกําลังท่ีใชงานจริง สามารถตอวงจรและทดสอบเครื่องขยายเสียงที่ใชไอซีได สามารถออกแบบเครื่อง

ขยายเสียงเพื่อครู เพื่อใชในการเลนเทปซีดีได เลือกใชไมโครโฟนได โดยใชกําลังวัตตที่ไดไมเกิน  

10 วัตต สามารถผลิตและจําหนายเครื่องขยายเสียงเพื่อครูออกสูตลาดได 

 

ดานความรู 

 1. อธิบายหลักการทํางานวงจรคลาส B และวงจรขยายพุช-พูลได 

 2. บอกวิธีการทดสอบ และตรวจซอมวงจรขยายพุช-พูลในเครื่องรับวิทยุ AM ได 

 3. อธิบายวงจรคอมพลีเมนตารีไดสัดสวนที่ใชไฟเลี้ยง 1 ชุดและ 2 ชุดได 

 4. บอกวิธีการทดสอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงแตละแบบได 

 5. ออกแบบเครื่องขยายเสียงเพื่อครู ใชไมคใชซีดีตอกับเครื่องขยายได 

  

ดานทกัษะ 

 1. ตอวงจรและทดสอบวงจรขยายกําลังที่ใชไอซีได 

 2. สามารถออกแบบเครื่องขยายเสียงเพ่ือครู แลวทําออกมาเปนรูปธรรมเพื่อใชงานจริงได 

 3. วิเคราะหและตรวจซอมวงจรเครื่องขยายเสียงอื่นๆได 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 1. เปนผูมีวินยั 

 2. เปนผูมีความรบัผิดชอบ 

 3. เปนผูมีความสนใจใฝรู 

 4. เปนผูมมีนุษยสัมพันธ 
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เนื้อหาสาระ 

มีดังตอไปนี้ 

 1. การทํางานคลาสบีกับวงจรขยายพุช-พูล 

 

 2. วงจรขยายพชุ-พูลในเครื่องรับวิทยุ AM 

 

 3. วงจรคอมพลีเมนตารีไดสัดสวนใชไฟเลี้ยง 1 ชุด 

 

 4. วงจรคอมพลีเมนตารีไดสัดสวนใชไฟเลี้ยง 2 ชุด 

 

 5. วงจรขยายกําลังที่ใชงานจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของเนื้อหาระบุในหนังสือเรียน หมวดวิชา วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

บทที่ 10 เรื่องวงจรขยายกําลงั 

เรียบเรยีงโดย นายสายัณต ชืน่อารมย และคณะ ปที่พิมพ……..: หนา……. 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

เตรยีมความพรอมกอนสอน 

(เวลา 10 นาท)ี 

 1. อาจารยจัดเตรียมหนังสือเรียน เอกสาร 

และวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

ใหพรอม 

 2. อาจารยเรียกชื่อนักศึกษาและจดบันทึกลง

ในสมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

ขั้นสอนตามรูปแบบซปิปา 

(CIPPA Model) ม ี7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. ขัน้นาํเขาสูบทเรียนและขั้นตอน 

โดยการทบทวนความรูเดิม (เวลา 30 นาท)ี 

 1.1. อาจารยนําเขาสูบทเรียน  

โดยการนาํเครื่องที่เปนขยายกําลังของจริง 

ใหนักศึกษาชม และตั้งคําถามวา เราจะมีวิธีการ

วิเคราะห-ทดสอบ ออกแบบและตรวจซอมเครื่อง

ขยายเสียงแบบตางๆไดอยางบางครบั? 

 1.2 อาจารยชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู

ทั่วไป และหัวขอเรื่องของเนื้อหาในบทเรียน 

 1.3 อาจารยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. ขัน้ตอนในการแสวงหาความรูใหม 

(เวลา 30 นาท)ี 

 2.1 อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ

จํานวนคนเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

จํานวนนักศึกษาแตละกลุมชั้นเรียน  

 

 

 

 

1. นักศึกษาเตรียมเขาหองเรยีน 

 

 

2. นักศึกษาขานชื่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

1.1 นักศึกษาสนใจชมรูปภาพ และตอบคําถาม 

แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

1.2 นักศึกษาฟงจุดประสงคการเรียนรูและหัวขอเรื่อง

ในเนื้อหาของบทเรียน 

1.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรยีน เพื่อทบทวน

ความรูเดิม 

 

 

2.1 นักศึกษาจับฉลากแบงกลุม จํานวน 5 กลุม 

และแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ประธาน  

รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ เปนตน 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

โดยแตละกลุม ประกอบดวยนักศึกษาเรียนเกง  

เรียนปานกลางและเรยีนออน โดยเฉลี่ยกัน 

 (แบงกลุมโดยวิธีแยกกลุมนักศึกษากอนจับฉลาก 

ใหกลุมเกง กลุมออน และกลุมปานกลาง จับฉลาก

เรียงตามลําดับ) ใหแบงหนาท่ีความรับผิดชอบภายใน

กลุม และใหชวยกันต้ังชื่อกลุม โดยอิสระ 

เสนอแนะวา ควรเปนชื่อท่ีแสดงถึงความคิด

สรางสรรค และสัมพันธกับวิชาท่ีเรียน 

 

 2.2 อาจารยใหนักศึกษายายไปนั่งรวมกัน 

ในตําแหนงที่กําหนดให ใหประธานแตละกลุม 

รับใบงาน พรอมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

 

ประธานกลุมจับฉลากหมายเลขประจํากลุม 

สมาชิกชวยกันตั้งชื่อกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 นักศึกษายายไปนั่งรวมกันในตําแหนงที่กําหนดให 

ใหประธานแตละกลุมรับใบงานและเอกสาร

ประกอบการจัดกิจกรรม หัวขอเรื่องท่ีศึกษาในใบงาน

ของแตละกลุม 

มีดังนี้ (ทุกกลุมทําใบงานท่ี 10) 

กลุมที่ 1 เรื่องการทํางานคลาส B กับวงจรพุช-พูล 

กลุมที่ 2 เรื่องวงจรพุช-พูลในเครื่องรับวิทยุ AM 

กลุมที่ 3 เรื่องวงจรคอมพลีเมนตารีไดสัดสวน 

 ใชไฟเลี้ยง 1 ชุด 

กลุมที่ 4 เรื่องวงจรคอมพลีเมนตารีไดสัดสวน 

 ใชไฟเลี้ยง 2 ชุด 

กลุมที่ 5 เรื่องวงจรขยายกําลงัท่ีใชงานจริง 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

 3. ขั้นทดสอบโดยการศึกษาทาํความเขาใจ 

(เวลา 120 นาท)ี 

 3.1 อาจารยใหนักศึกษาทําความเขาใจใน

หัวขอท่ีไดรับมอบหมายจากใบงาน และปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย อาจารยสงัเกตการ

ทํางานกลุม เก่ียวกับความมีวินัย สนใจใฝรู  

รักสามัคคี และอาจารยคอยใหความชวยเหลือ 

เมื่อมีปญหา 

 4. ขัน้ปฏบิตัโิดยการแลกเปลีย่นความรู 

(เวลา 20 นาท)ี 

 4.1 อาจารยสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน

ความรูกันภายในกลุม 

 5. ขัน้ตรวจผลงานโดยการนาํเสนอผลงาน 

(เวลา 60 นาท)ี 

 5.1 อาจารยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ

ผลงาน โดยใหสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวมในการ

นําเสนอผลงานทุกคน 

 5.2 อาจารยสังเกตบุคลิกภาพของนักศึกษา

ในการนําเสนอความถูกตองของเนื้อหาสาระ ความคิด

สรางสรรคของกลุม การใชวาจาที่สุภาพและมารยาท

ที่เหมาะสมในการแสดงออกหนาชั้น 

 6. ขัน้สรปุประสานความรู 

(เวลา 60 นาท)ี 

 6.1 อาจารยแจกกระดาษบันทึกและอธิบาย

สรุปสาระสาํคัญ โดยใชแผนโปรงใสประกอบการ

อธิบายและใหนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะ 

 

 

 

3.1 นักศึกษารวมกันปรึกษาหารือทําความเขาใจใน

หัวขอที่ไดรบั โดยรวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาคาํตอบ

จากใบงาน รวมกันแสดงความคดิเห็น 

และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เพื่อใหงานที่

ไดรับมอบหมายบรรลุผลสาํเรจ็ โดยสันติวิธี ท้ังนี้เปน

การฝกตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

4.1 นักศึกษาทุกคนในกลุมตางมีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

5.1 นักศึกษานําเสนอผลงานเรียงตามลําดับ 

หมายเลขประจํากลุม 

 

5.2 นักศึกษาแตละกลุมทุกคนนําเสนอผลงานดวย

กิริยามารยาทที่เหมาะสม 

 

 

 

 

6.1 นักศึกษารับกระดาษบันทึกและฟงอาจารยสรุป

ความรูที่ไดรับจากการทาํกิจกรรมการศึกษา 

และนักศึกษารวมกันสรุปขอเสนอแนะ 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน(ตอ) 

กิจกรรมอาจารย กิจกรรมนักศึกษา 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูที่ถูกตอง

ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 

 7. การนําไปใช 

(เวลา 30 นาท)ี 

 7.1 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับมา

ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 7.2 อาจารยแจกเอกสารใบเฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนใหนักศึกษา 

 7.3 อาจารยใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไป

ใชในการทําแบบฝกหัดทายบท เปนการบานสงตาม

เวลาที่กําหนด 

 7.4 อาจารยแจกแบบประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค 

ใหประธานกลุมประเมินกลุมของตนเอง ใหนักศึกษา

ผูอื่นชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟมสะสมงาน

ของกลุมและหมูบริการปฏิบัติหนาท่ีหมูบริการ 

 

สิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไข เพื่อใหมีความรูท่ีถูกตอง

ชัดเจนยิ่งข้ึน นักศึกษาบันทึกสรปุสาระสาํคัญ 

ประจําบท 

 

 

7.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเลิกเรียน 

 

7.2 นักศึกษาเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน แลวสงอาจารยตรวจความเรียบรอย 

7.3 นักศึกษาทําการบานแบบฝกหัดทายบท 

นอกเวลาเรียน 

 

7.4 ประธานรับแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคและประเมินกลุมของตนเอง 

นักศึกษาผูอ่ืนชวยกันเก็บรวบรวมผลงานไวในแฟม

สะสมงานของกลุม และปฏิบัติหนาที่หมูบริการ 

งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

กอนเรยีน 

ไดแก 

 1. การสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น 

 2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียน และหัวขอเรื่อง 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ 
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งานทีม่อบหมาย/กจิกรรม 

ขณะเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. แบงกลุมศึกษาคนควา เรื่องท่ีมอบหมาย 

 2. อภิปราย ซักถาม 

 3. สรุปสาระสาํคัญ 

หลังเรยีน 

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประเมินผลโดยใหทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

 2. เฉลยและตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 3. มอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบาน 

 4. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 5. นักศึกษาหมูบริการปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาดหองเรียน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 

สื่อสิง่พมิพ 

มีดงันี ้

 1. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน กระดาษคําตอบ พรอมกระดาษเฉลยคําตอบ 

 2. ใบงาน พรอมเอกสารประกอบการปฏิบัติงานกลุม 

 3. หนังสือเรียน วิชาวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส นายสายณัต ชื่นอารมย และคณะ 

 4. กระดาษบันทึกสรุปสาระสาํคัญประจําบท 

 5. กระดาษประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

สื่อโสตทศัน 

มีดังนี้ 

 1. เครื่องขยายเสียง พรอมไมโครโฟน 

 2. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 

 3. ชุดออกแบบทดลองของจริงที่เก่ียวกับเครื่องขยายเสียง 
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การประเมินผลรายวชิา 

รายวิชานี้แบงเปน 6 หนวย   แยกได   6  บทเรยีน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดาํเนินการ  ดังน้ี 

 

1. วิธีการ ดําเนนิการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลแยกเปน 3  สวนโดย 

                     แบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 

                   1.1 ผลงานท่ีมอบหมาย 20 คะแนน  หรือรอยละ 20 

                  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม 20 คะแนน หรือรอยละ 20   

   1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน  60  คะแนน  หรือรอยละ  60                 

 

โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป 

 

2. เกณฑผานรายวิชา ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง 

 2.1  คะแนนสอบรวมตองไมต่ํากวารอยละ 50 

2.2  มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 

2.3  ตองผานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 

3.  เกณฑคาระดับคะแนน 

 3.1  พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2  ผูท่ีไมผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคา ระดับคะแนน F 

3.2  ผูที่ผานเกณฑขอ 2  จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 

คะแนนรอยละ  80  ขึ้นไป          ไดระดับคะแนน   A 

คะแนนอยูระหวางรอยละ  75-79 ไดระดับคะแนน  B+ 

คะแนนอยูระหวางรอยละ  70-74 ไดระดับคะแนน  B 

คะแนนอยูระหวางรอยละ  65-69 ไดระดับคะแนน  C+ 

คะแนนอยูระหวางรอยละ  60-64 ไดระดับคะแนน  C 

คะแนนอยูระหวางรอยละ  55-59 ไดระดับคะแนน  D+ 

คะแนนอยูระหวางรอยละ  50-54 ไดระดับคะแนน  D 

คะแนนต่ํากวารอยละ       50 ไดระดับคะแนน  F 

 


