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แผนการสอน 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 



 

 
 

โครงการสอน 

   ชื่อวิชา   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   รหัสวิชา   2104 - 2112 
   ระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    หน่วยกิต   2 (4) 
   สาขางาน   ไฟฟ้าก าลัง  ทฤษฎี   1 ชม./สัปดาห ์  ปฏิบัติ   3 ชม./สัปดาห ์

สัปดาห์ 
ที ่

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการสอน 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 1 ไดโอด 2 6 

2  2 โครงสร้างและการท างานของทรานซิสเตอร์ 2 2 

3 - 4 3 วงจรท างานและรายละเอียดของทรานซิสเตอร์ 1 3 

5 4 ซิลิคอน คอนโทรล เร็กติไฟเออร์ 1 3 

6 5 กราฟคุณสมบัติและการท างานของ SCR ต่อไฟกระแสสลับ 2 2 

6 6 ไตรแอก 2 2 

7 7 กราฟคุณสมบัติและการท างานของไตรแอกต่อไฟกระแสสลับ 1 3 

8 8 ไดแอก ควอแดรก และการใช้งานไตรแอกกับไฟ 3 เฟส 1 3 

9 1 - 8 สอบกลางภาค 1 3 

11 9 ยูนิจังชัน ทรานซิสเตอร์ (UJT) 1 3 
12 10 เจเฟต 1 3 

13 - 14 11 มอสเฟต 2 2 

15  12 วงจรไบอัสมอสเฟตและรายละเอียดเฟต 1 3 
16 13 ตัวเชื่อมต่อผ่านทางแสง 1 3 

17 14 วงจรใช้งานพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 

18 9-14 สอบปลายภาค 1 3 
        รวม   
        รวมท้ังหมด 72 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่  1 

สอนครั้งที่  1 

ชื่อวิชา   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร จ านวนชั่วโมงรวม 80 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วยการเรียน  ไดโอด จ านวนชั่วโมงสอน 4 ชั่วโมง 

1.   หัวข้อเรื่อง 
       ไดโอด 

2.   สาระการเรียนรู ้
1. รูปร่างและสัญลักษณ์ของไดโอด 
2. โครงสร้างของไดโอด 
3. การจ่ายไบอัสตรง 
4. การจ่ายไบอัสกลับ 
5. วงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 
6. วงจรทวีแรงดัน 
7. วงจรตัดสัญญาณ 
8. วงจรยกระดับสัญญาณ 

3.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. เขียนโครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอดได้ 
2. บอกคุณสมบัติของไดโอดจากชนิดของสารใช้ผลิตได้ 
3. อธิบายการท างานของการจ่ายไบอัสตรงให้ไดโอดได้ 
4. อธิบายการท างานของการจ่ายไบอัสกลับให้ไดโอดได้ 
5. เขียนวงจรเรียงกระแสแบบต่าง ๆ  ได้ 
6. บอกความหมายของวงจรทวีแรงดันได้ 
7. บอกความหมายของวงจรตัดสัญญาณได้ 
8. บอกความหมายของวงจรยกระดับสัญญาณได้ 

4.    แนวคิด 
 ไดโอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาท  มีความส าคัญในการน าไปใช้งานกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด    ไดโอดถูกสร้างขึ้นมาใช้งานมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว 

 

 

 

 



 

การพัฒนาไดโอด  คือ  ท าให้มีขนาดเล็กลงแต่มีความทนทานทั้งแรงดันและกระแสสูงขึ้น  ไดโอดที่มีโครงสร้าง
เหมือนกันคือ ประกอบด้วยสารกึ่งตัวน าชนิด P และชนิด N ต่อชนกันมีขายื่นออกมาใช้งาน 2 ขา  คือ  ขาที่ต่อ
กับสารกึ่งตัวชนิด P เรียกว่าขาแอโนด (A) และขาที่ต่อกับสารกึ่งตัวน าชนิด N เรียกว่าขาแคโทด (K) รูปร่างของ
ไดโอดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบบ ชนิดและความต้องการน าไปใช้งาน  การจ่ายไบอัสตรงให้ไดโอดเป็นการ

จ่ายแรงดันให้ไดโอดแบบถูกขั้ว คือ จ่ายศักย์บวกให้สารชนิด P จ่ายศักย์ลบให้สารชนิด N มีผลให้ไดโอด
น ากระแส กระแสไหลผ่านตัวไดโอดมากน้อย ขึ้นอยู่กับค่าแรงดันไบอัสที่จ่าย  จ่ายไบอัสมากกระแสไหลมาก 

จ่ายไบอัสน้อยกระแสไหลน้อย  แรงดันไบอัสตรงที่จ่ายให้ไดโอดเพ่ือให้ไดโอดน ากระแสต้องมีค่ามากกว่า        
ดีพลีชันริจินระหว่างรอยต่อ  คือ  ชนิดเจอร์เมเนียม (Ge) มีค่า 0.2 V ถึง 0.4 V ชนิดซิลคิอน (Si)    มีค่า 0.5 V 
ถึง 0.8 V   การจ่ายไบอัสกลับให้ไดโอดเป็นการจ่ายแรงดันให้ไดโอดแบบกลับขั้ว คือจ่ายศักย์บวกให้สารชนิด P 
จ่ายศักย์ลบให้สารชนิด N มีผลท าให้ไดโอดไม่น ากระแส แต่อาจมีกระแสรั่วไหลบ้างเล็กน้อย การจ่ายแรงดัน
ไบอัสกลับให้ไดโอด ค่าแรงดันไบอัสกลับต้องไม่เกินกว่าตัวไดโอดทนได้ ไม่เช่นนั้นไดโอดอาจช ารุดเสียหาย 

 วงจรเร็กติไฟเออร์ท าหน้าที่แปลงไฟสลับเป็นไฟตรง    โดยใช้ไดโอดท าหน้าที่ตัดแรงดันไฟสลับออกไปซีก
หนึ่ง อาจเป็นซีกบวกหรือซีกลบก็ได้ วงจรทวีแรงดันท าหน้าที่ เพ่ิมแรงดันไฟตรงให้ออกเอาต์พุตมีค่ามากขึ้น ส่วน
วงจรตัดสัญญาณท าหน้าที่ ตัดสัญญาณบางส่วนที่ไม่ต้องการออก โดยใช้การท างานของไดโอดท าหน้าที่ตัด
สัญญาณ  และวงจรยกระดับสัญญาณท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงระดับของสัญญาณไฟสลับที่จ่ายออกเอาต์พุต ให้
สูงขึ้นหรือต่ าลงจากระดับปกติ 

5.  เนื้อหา 

      1.   ไดโอด 
1.1 รูปร่างและสัญลักษณ์ของไดโอด 
1.2 โครงสร้างของไดโอด 
1.3 การจ่ายไบอัสตรง 
1.4 การจ่ายไบอัสกลับ 
1.5 วงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 

            1.5.1 วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
               -วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
               -วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 

1.1 วงจรทวีแรงดัน 
1.2 วงจรตัดสัญญาณ 
1.3 วงจรยกระดับสัญญาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

6.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

6.1  ขั้นเตรียม 
 1) เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
 2) เตรียมสื่อการสอน 
 3) เตรียมการวัดผลและประเมินผล 
 4) ตรวจดูความพร้อมของผู้เรียน 
 5) แนะน าตัวผู้สอน  ผู้เรียน ชื่อวิชา   
รหัสวิชา   จุดประสงค์ของรายวิชา   
ค าอธิบายรายวิชา  เกณฑ์การ
ประเมินผล ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
6)  ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การ
ประเมินผลการเรียน  และได้อบรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์    
โดยเฉพาะในเรื่องความมีวินัย   การ
มีสัมมาคารวะ  การแต่งกาย  และ
การตรงต่อเวลา 
 
6.2  ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยน า        
ตัวอย่างไดโอดมาให้นักเรียนได้ดูและ
ถามนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนว่า 
อุปกรณ์ท่ีน ามาให้ดูคืออะไร และ
น าไปใช้ท าอะไร 
2)  ครูอธิบายเรื่องรูปร่างและ
สัญลักษณ์ของไดโอด 
 
 

 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เครื่องมือใช้ในการเรียน 
4)  ฟังค าชี้แจงและแนะน าตัว 
ผู้สอน ผู้เรียน ชื่อวิชา รหัสวชิา  
จุดประสงค์ของรายวิชา        
ค าอธิบายรายวิชา  เกณฑ์การ
ประเมินผล  ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
5)  ฟังค าอบรมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์   โดยเฉพาะในเรื่อง
ความมีวินัย                   การ
มีสัมมาคารวะ การแต่งกาย 
และการตรงต่อเวลา 
 
1)  นักเรียนตอบค าถาม การ
น าเข้าสู่บทเรียน 
 
 
 
2)  นักเรียนฟังอธิบายและ    
จดบันทึก 

 
1)  รู้รัก-รู้กตัญญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษัตริย์ 
    รัก กตัญญูบิดา-
มารดา 
    รัก กตัญญูครู-
อาจารย์ 
2)  มีระเบียบวินัย : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 
3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยันและสนใจในการ
หาความรู้เพ่ิมเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 
4)  มีความประหยัด : 
    ใช้วัสดุที่เหมาะสม 
กับงาน 
    ปิดไฟฟ้าและน้ า 
ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน 
    น าวัสดุใช้แล้วที่ยัง 
ใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ 
5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 

    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน 

 

3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคลให้
เขียนโครงสร้างและ สญัลกัษณ์ ไดโอด 

4)  ครูสรุปเร่ืองรูปร่างและสญัลกัษณ์ ของ
ไดโอด 

5)  ครูอธิบายเร่ืองโครงสร้างของ   ไดโอด 

 
6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคลให้
บอกคุณสมบติัของไดโอดจาก ชนิดของ
สารใชผ้ลิต 

7)  ครูสรุปเร่ืองโครงสร้างของ       ไดโอด 

8)  ครูอธิบายเร่ืองการจ่ายไบอสัตรง 
 
 

9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคลให้
อธิบายการท างานของการจ่าย   ไบอสัตรง
ใหก้บัไดโอด 
10)  ครูสรุปเร่ืองการจ่ายไบอสัตรง 
 
11)  ครูอธิบายเร่ืองการจ่ายไบอสั กลบั 

12)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคลให้
อธิบายการท างานของการจ่ายไบอสักลบั
ใหไ้ดไ้ดโอด 

13)  ครูสรุปเร่ืองการจ่ายไบอสักลบั 

 
14)  ครูอธิบายเร่ืองวงจรแปลง       ไฟ
สลบัเป็นไฟตรง 
 

 

3)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ือเขียน
โครงสร้างและ สญัลกัษณ์ของ
ไดโอด   

4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   จด
บนัทึก  
5)  นกัเรียนฟังอธิบายโครงสร้าง
ของไดโอดพร้อมทั้งจดบนัทึก 

6)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ือบอก
คุณสมบติัของไดโอดจากชนิดของ
สารท่ีใชผ้ลิต 

7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   จด
บนัทึกลงสมุด 

8)  นกัเรียนฟังอธิบายเร่ืองการจ่าย
ไบอสัตรงและจดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ืออธิบายการ
ท างานของการจ่ายไบอสัสตรง
ใหก้บัไดโอด 

 10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและจด
บนัทึกลงสมุด 

11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและจด
บนัทึก 

12)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ืออธิบาย
การท างานของการจ่ายไบอสักลบั
ใหไ้ดโอด 

13)  นกัเรียนฟังสรุปและ      จด
บนัทึก 

14)  นกัเรียนฟังอธิบายและ  จด
บนัทึกลงสมุด 

 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 

คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

    ยอมรับความคิดเห็นของคน
อ่ืน 

8)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต : 
    คิดดี 

    ท าดี 

    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 

    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสมัพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 

    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
: 
    เสนอแนวความคิด ใหม่ ๆ  
ท่ีสร้างสรรคแ์ละมีประโยชน ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

 
15)  ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่มให้
ออกมาเขียนวงจรเรียงกระแส 
กลุ่มละ 1 วงจรและอธิบายให้เพ่ือน
ฟัง 
16)  ครูสรุปเรื่อง วงจรแปลงไฟสลับ
เป็นไฟตรง 
17)  ครูอธิบายเรื่อง วงจรทวีแรงดัน 
วงจรตัดสัญญาณและวงจรยกระดับ
สัญญาณ 
18)  ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
เช่นเดิมและให้แต่ละกลุ่มออกมา
เขียนวงจรกลุ่มละ 1 วงจรและ
อธิบายให้เพื่อนฟัง 
19)  ครูสรุปเรื่อง วงจรทวีแรงดัน  
วงจรตัดสัญญาณและวงจรยกระดับ
สัญญาณ 
 
6.3 ขั้นสรุป 
20)  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม
ตามหัวข้อเนื้อหาในบทเรียน แล้ว ให้
นักเรียนช่วยกันระดมสมองในหัวข้อ
ต่าง ๆ  ภายในหน่วยของ     
บทเรียน คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  รูปร่างและสัญลักษณ์ของไดโอด 
-  โครงสร้างของไดโอด 
กลุ่มท่ี  2 
-  การจ่ายไบอัสตรง 
-  การจ่ายไบอัสกลับ 
กลุ่มท่ี  3 
-  วงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 

 
15)  นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ช่วยกันเขียนวงจรและอธิบาย 
การท างานของวงจรให้เพ่ือน
กลุ่มอ่ืน ๆ ฟัง 
16)  นักเรียนฟังครูสรุปและจด
บันทึกลงสมุด 
17)  นักเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบันทึก 
 
18)  นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ช่วยกันเขียนวงจรและอธิบาย
การท างานของวงจรให้เพ่ือน
ฟัง 
19)  นักเรียนฟังครูสรุปและจด
บันทึกลงสมุด 
 
 
 
20)  นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 
กลุ่มและช่วยกันระดมสมองใน
หั ว ข้ อ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ พร้ อ ม
ก าหนดเนื้ อหาที่ จะออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11)  มีความสามัคค ี: 
    ท างานกลุ่มด้วยการ
ร่วมมือประสานสัมพันธ์ ให้
งานแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ 
12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไมเ่สพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจที่ควรถ่ายทอด 
 อย่านอนตื่นสาย 

       อย่าอายท ากิน 
       อย่าหมิ่นเงินน้อย 
       อย่าคอยวาสนา 
 ความดีไม่มีขาย 

       ถ้าอยากได้ต้องท าเอง 
 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 

      คิดชั่ว ท าชั่วมีโทษ 
 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผิด คบบัณฑติ 
       บัณฑิตพาไปหาผล 
 สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือ
คล า 

       สิบมือคล าไม่เท่าลง
มือ 

       ท า 
 พหูสูต คือผู้สดับตรับ 
       ฟังมาก มีลักษณะคือ 
       รูล้ึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้
ไกล 
 

 



 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน 

 

-  วงจรเรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืน 

-  วงจรเรียงกระแสแบบเตม็คล่ืน 

-  วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์
กลุ่มท่ี  4 
-  วงจรทวแีรงดนั 

-  วงจรตดัสญัญาณ 

-  วงจรยกระดบัสญัญาณ 

21)  ครูใหรั้กเรียนแต่ละกลุ่มน า    หวัขอ้
งานท่ีไดรั้บมอบหมายออกไปน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 
22)  ครูแจกแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ใหน้กัเรียนท าประมาณ 15 นาที  
23)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
21)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าหวัขอ้งาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายออกไปน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 

22)  นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
23)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 

      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้

       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 

       การเรียนเพ่ือท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 

       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

       ดว้ยตนเอง 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

7. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 

ก่อนเรียน 

 หน่วยบทเรียนนี้เป็นบทที่1 จ าเป็นต้องชี้แจงและท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กับนักเรียน
ก่อนดังนี้ 
 1. ชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน 

1.1 นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
1.2 การให้คะแนนในการเรียน แบ่งคะแนนออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

-  คะแนนคุณธรรม จริยธรรม 20% 
-  คะแนนเก็บระหว่างเรียน 50% 
-  คะแนนสอบเก็บคะแนน 30% 

1.3 การตัดเกรดมีอยู่ 8 เกรด คือ 
-  คะแนน 80-100 ระดับเกรด  4 
-  คะแนน 75-79  ระดับเกรด  3.5 
-  คะแนน 70-74  ระดับเกรด  3 
-  คะแนน 65-69  ระดับเกรด  2.5 
-  คะแนน 60-64  ระดับเกรด  2 
-  คะแนน 55-59  ระดับเกรด  1.5 
-  คะแนน 50-54  ระดับเกรด  1 
-  คะแนน 0-49  ระดับเกรด  0 

 2. การเข้าชั้นเรียน สายได้ไม่เกิน 15 นาที  หากสายเกิน 15 นาทีถือว่ามาสาย  มาสาย 3 
ครั้งถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง 

     ขณะเรียน 
1. ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เนื้อหาต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจ 
2. จดบันทึกเนื้อหาที่ส าคัญลงในสมุดอย่างละเอียดและถูกต้อง 
3. ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเท 
4. ตอบค าถามตามที่ครูซักถามให้ถูกต้อง 
5. เสนอแนะในสิ่งที่สร้างสรรค์ 

 

     หลังเรียน 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูก าหนดให้  และช่วยกันระดมสมองภายในกลุ่ม   สรุปหัวข้อ ต่าง 
ๆ ที่ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน 
3. นักเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
4. นักเรียนร่วมกันตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลับกันตรวจ 
 



 

8. สื่อการเรียน 

     สื่อสิ่งพิมพ ์

1. พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2546. 

2. พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2546. 

      สื่อโสตทัศน์  (ถ้ามี) 

1. แผ่นภาพ แสดงรูปร่างและสัญลักษณ์ของไดโอด 
2. แผ่นใส  

2.1 แผ่นใสที่ 1 รูปร่างและสัญลักษณ์ของไดโอด 
2.2 แผ่นใสที่ 2  โครงสร้างของไดโอด 
2.3 แผ่นใสที่ 3  การจ่ายไบอัสตรง 
2.4 แผ่นใสที่ 4  การจ่ายไบอัสกลับ 
2.5 แผ่นใสที่ 5  วงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 
2.6 แผ่นใสที่ 6  วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
2.7 แผ่นใสที่ 7  วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
2.8 แผ่นใสที่ 8  วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 
2.9 แผ่นใสที่ 9  วงจรทวีแรงดัน 
2.10 แผ่นใสที่ 10  วงจรตัดสัญญาณ 
2.11 แผ่นใสที่ 11  วงจรยกระดับสัญญาณ 

     หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

1. แหล่งจ่ายแรงดัน เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 
2. ไดโอดรูปทรงต่าง ๆ 

9. การวัดผลและประเมินผล 

     ก่อนเรียน 

 ใช้วิธีสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลา   และการให้ความร่วมมือใน
ทางการเรียน 

     ขณะเรียน 

 1. ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหว่างเรียน ให้ทั่วถึงทุกคนใน 
ห้องเรียน 

 2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 



 

     หลังเรียน 

 ใช้แบบประเมินการเรียนรู้ที่ 1 ประกอบด้วย 
1. เติมค าลงในช่องว่าง 10 ข้อ 
2. กากบาทเลือกข้อที่ถูกต้อง 6  ข้อ 
3. ตอบค าถาม 5 ข้อ 

10. บันทึกหลังการสอน 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................. ...................
............................................................................................................................. .................................
................................................................................. .............................................................................

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

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ............................................................................................................................. ...................
.............................................................. ................................................................................................

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

ผลการสอนของครู 
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................ ............................................................. 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผู้สอน  
 (.........................................................)  

 ............ /........... /............ 
 

ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………….………………
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

…… 

 

หวัหนา้แผนก 
………………………….…….. 

                   .…….. /........... /.…..…. 

 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………….………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…… 

 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 

         .…….. /........... /.…..…  



 

 

7. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 

ก่อนเรียน 

 หน่วยบทเรียนนี้เป็นบทที่1 จ าเป็นต้องชี้แจงและท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กับนักเรียน
ก่อนดังนี้ 
 1. ชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน 

1.4 นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
1.5 การให้คะแนนในการเรียน แบ่งคะแนนออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

-  คะแนนคุณธรรม จริยธรรม 20% 
-  คะแนนเก็บระหว่างเรียน 50% 
-  คะแนนสอบเก็บคะแนน 30% 

1.6 การตัดเกรดมีอยู่ 8 เกรด คือ 
-  คะแนน 80-100 ระดับเกรด  4 
-  คะแนน 75-79  ระดับเกรด  3.5 
-  คะแนน 70-74  ระดับเกรด  3 
-  คะแนน 65-69  ระดับเกรด  2.5 
-  คะแนน 60-64  ระดับเกรด  2 
-  คะแนน 55-59  ระดับเกรด  1.5 
-  คะแนน 50-54  ระดับเกรด  1 
-  คะแนน 0-49  ระดับเกรด  0 

 2. การเข้าชั้นเรียน สายได้ไม่เกิน 15 นาที  หากสายเกิน 15 นาทีถือว่ามาสาย  มาสาย 3 
ครั้งถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง 

     ขณะเรียน 
6. ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เนื้อหาต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจ 
7. จดบันทึกเนื้อหาที่ส าคัญลงในสมุดอย่างละเอียดและถูกต้อง 
8. ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเท 
9. ตอบค าถามตามที่ครูซักถามให้ถูกต้อง 
10. เสนอแนะในสิ่งที่สร้างสรรค์ 

 

     หลังเรียน 

5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูก าหนดให้  และช่วยกันระดมสมองภายในกลุ่ม   สรุปหัวข้อ ต่าง 
ๆ ที่ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน 
7. นักเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
8. นักเรียนร่วมกันตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลับกันตรวจ 



 

8. สื่อการเรียน 

     สื่อสิ่งพิมพ ์

3. พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2546. 

4. พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2546. 

      สื่อโสตทัศน์  (ถ้ามี) 

3. แผ่นภาพ แสดงรูปร่างและสัญลักษณ์ของไดโอด 
4. แผ่นใส  

4.1 แผ่นใสที่ 1 รูปร่างและสัญลักษณ์ของไดโอด 
4.2 แผ่นใสที่ 2  โครงสร้างของไดโอด 
4.3 แผ่นใสที่ 3  การจ่ายไบอัสตรง 
4.4 แผ่นใสที่ 4  การจ่ายไบอัสกลับ 
4.5 แผ่นใสที่ 5  วงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 
4.6 แผ่นใสที่ 6  วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
4.7 แผ่นใสที่ 7  วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
4.8 แผ่นใสที่ 8  วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 
4.9 แผ่นใสที่ 9  วงจรทวีแรงดัน 
4.10 แผ่นใสที่ 10  วงจรตัดสัญญาณ 
4.11 แผ่นใสที่ 11  วงจรยกระดับสัญญาณ 

     หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

3. แหล่งจ่ายแรงดัน เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 
4. ไดโอดรูปทรงต่าง ๆ 

9. การวัดผลและประเมินผล 

     ก่อนเรียน 

 ใช้วิธีสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลา   และการให้ความร่วมมือใน
ทางการเรียน 

     ขณะเรียน 

 1. ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหว่างเรียน ให้ทั่วถึงทุกคนใน 
ห้องเรียน 

 2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 



 

     หลังเรียน 

 ใช้แบบประเมินการเรียนรู้ที่ 1 ประกอบด้วย 
4. เติมค าลงในช่องว่าง 10 ข้อ 
5. กากบาทเลือกข้อที่ถูกต้อง 6  ข้อ 
6. ตอบค าถาม 5 ข้อ 

10. บันทึกหลังการสอน 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ............................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................ .................................................. 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ............................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. .................................
......................................................... ................................................................................ ...................  

ผลการสอนของครู 
 ............................................................................................................................. ...................
................................................................................................... ...........................................................
..................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
 

ลงชื่อ ........................................................... ผู้สอน  
 (.........................................................) 

 ............ /........... /............ 
 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………….…………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
หัวหน้าแผนก ………………………….…….. 
                   .…….. /........... /.…..…. 

 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………….…………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ………………… 
         .…….. /........... /.…..…  

 


