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คำนำ 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ”  รหัสวิชา 20104-2102   จัดทำขึ้นเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 
สัปดาห์      สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 หน่วยอะตอมและสารกึ่งตัวนำไดโอดการใช้งานไดโอด
และซีเนอร์ไดโอดทรานซิสเตอร์เฟตซิลิคอน  คอนโทรล  เร็กติไฟเออร์ (SCR)ไทรแอกยูนิจังก์ชัน  ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 
 ผู้จัดทำแผนการสอนหวังว่า  จะเอ้ืออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หาก
อาจารย์ผู้สอนนำแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  

 
 

อิตวรรต  ทองสุขดี 
ผูจั้ดทำ 

 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 20104-2102 จำนวน 2 หน่วยกิต จำนวน 4 ชั่วโมง 

2. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำ ชนิดพี ชนิดเอ็น และพีเอ็นจังค์ชัน โครงสร้าง
สัญลักษณ์  คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไอแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต และอุปกรณ์ไทริสเตอร์  
การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์และเฟต  วงจรขยายคลาสต่าง ๆ การคัปปลิง  วงจรขยาย
แบบคาสเคด  ดาร์ลิงตัน  วงจรคอมพลีเมนตารี  การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรต่าง ๆ เช่น  วงจรเพาเวอร์  
ซัพพลาย  วงจรออสซิลเลเตอร์  วงจรที่มีการป้อนกลับ  วงจรควบคุมเฟส  การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การ
แปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
๓.๒ เพ่ือให้มีทักษะในการวัดทดสอบและการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
๓.๓ เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม  และปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

 

๔.๑ เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
๔.๒ วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใช้งานไดโอด 
๔.๓ วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใช้งานทรานซิสเตอร์ 
๔.๔ วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใช้งานไทริสเตอร์ 
๔.๕ วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใช้งานไอซี 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน    รหัสวิชา  20104-2102  ชื่อวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  จำนวน 2 หน่วยกิต  
สาขาวิชา  ไฟฟ้ากำลัง   ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา 2564  ผู้รับผิดชอบ  นายจักรกริช ชังชะนา  

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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1. อะตอมและสารกึ่งตัวนำ 1.1 เขยีนโครงสร้างอะตอม 3 4 3 - - - - - 10 3 

  1.2  แยกธาตุตัวนำ  กึ่งตัวนำ  ฉนวนออกจากกัน                     
  1.3 เขยีนโครงสร้างสารกึ่งตัวนำพาหะขา้งมากและพาหะข้างน้อย                     

2. ไดโอด 2.1 เขยีนวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 3 3 3 - - - 3 - 12 1 
  2.2 ประกอบวงจรทดลองหาคุณลักษณะของไดโอด                     

3. การใช้งานไดโอดและซีเนอรไ์ดโอด 3.1  เขียนข้อมูลรายละเอียดตัวไดโอด 2 3 3 - - - 3 - 11 2 

  3.2 เขยีนข้อมูลรายละเอียดตัวซเีนอร์ไดโอด                     

4. ทรานซสิเตอร ์ 4.1  เขียนวงจรการจา่ยไบแอสให้ทรานซิสเตอร ์ 2 2 3 - - - 4 - 11 2 

  4.2  เขียนข้อมูลรายละเอียดตัวทรานซิสเตอร ์                     
  4.3  เขียนโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจร                     

  4.4  วัดหาค่าแรงดันและกระแสด้วยมัลติมิเตอร ์                     
5. เฟต 5.1 เขยีนโครงสร้างเวอร์ติคอลมอสเฟต 2 2 3 - - - 4 - 11 2 
  5.2 เขยีนวงจรขาร่วมของเฟตแบบต่าง ๆ                     

  5.3 เขยีนวงจรไบแอสแบบต่าง ๆ                     

 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน    รหัสวิชา  20104-2102  ชื่อวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  จำนวน 2 หน่วยกิต  
สาขาวิชา  ไฟฟ้ากำลัง   ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา 2564  ผู้รับผิดชอบ  นายจักรกริช ชังชะนา  

หน่วยการเรียน สมรรถนะรายหน่วย 
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6. ซิลิคอน  คอนโทรล  เร็กติไฟเออร์ 
(SCR) 

6.1 เขยีนวงจรสมมลูของ  SCR 2 2 3 - - - 4 - 11 2 

  6.2 วัดหาค่ากระแสไหลผ่านวงจร  SCR  ด้วยมิลลิแอมมิเตอร ์                     
7. ไทรแอก 7.1  เขียนวงจรสมมูลของไทรแอก 2 3 3 - - - 4 - 12 1 

  7.2  เขียนโครงสร้างตัวไดแอก                     
  7.3  เขียนวงจรสมมูลตัวไดแอกการทดลอง                     

  7.4  ประกอบวงจรทำงานของไทรแอกใช้ใน                     
8. ยูนิจังก์ชัน  ทรานซิสเตอร ์ 8.1 เขียนวงจรกำเนิดความถี่แบบรีแลกเซซัน                     

9. อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ทางแสง 9.1 เขยีนโครงสร้างของโฟโตทรานซิสเตอร ์ 2 2 3 - - - 4 - 11 2 

  9.2 วัดหาค่าแรงดันและกระแสไหลผ่านวงจรอุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสงด้วยมิเตอร ์ 2 2 3 - - - 4 - 11 2 
รวม 20 23 27 - - - 30 - 100   

ลำดับที ่ 4 3 2 - - - 1 - -   

 
 
 
 
 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. อะตอมและสารกึ่ง
ตัวนำ 

1.1 อธิบายวงโคจรอิเล็กตรอนของธาตุแต่ละชนิด 
1.2 อธิบายการจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ 
1.3 อธิบายการจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำชนิด  P   
1.4 อธิบายการจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำชนิด  N 
 

1.1 เขียนโครงสร้างอะตอม 
1.2 บอกคุณสมบัติของธาตุตัวนำ  
กึ่งตัวนำ  ฉนวนได้ 
1.3 เขียนโครงสร้างสารกึ่งตัวนำ
พาหะข้างมากและพาหะข้างน้อย 
 

2. ไดโอด 2.1 บอกรูปร่างและโครงสร้างไดโอด 
2.2 บอกหลักการจ่ายแรงดันไบแอสให้ไดโอด 
2.3 อธิบายการจ่ายไบแอสตรงให้ไดโอด 
2.4 อธิบายการจ่ายไบแอสกลับให้ไดโอด 
2.5 อธิบายการทำงานวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
2.6 อธิบายการทำงานวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
2.7 อธิบายการทำงานวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 
 

๒.๑ เขียนวงจรแปลงไฟสลับเป็น
ไฟตรง 
2.2 ประกอบวงจรทดลองหา
คุณลักษณะ ของไดโอด 
 

3. การใช้งานไดโอดและ
ซีเนอร์ไดโอด 

3.1 บอกวงจรที่สามารถนำไดโอดไปใช้งาน 
3.๒ อธิบายการทำงานของวงจรทวีคูณแรงดัน 
3.๓ อธิบายการทำงานของวงจรขริบสัญญาณ 
3.๔ อธิบายการทำงานของวงจรแคลมเปอร์ 
3.๕ อธิบายหลักการทำงานของซีเนอร์ไดโอด 
3.๖ อธิบายหลักการต่อซีเนอร์ไดโอดเพ่ือไปใช้งาน 
 

๓.1 บอกวงจรที่สามารถนำไดโอด
ไปใช้งาน 
๓.๒ อธิบายหลักการต่อซีเนอร์
ไดโอดเพ่ือไปใช้งาน 
 

4. ทรานซิสเตอร์ ๔.๑ บอกโครงสร้างและลักษณะการผลิต
ทรานซิสเตอร์ 
๔.๒ อธิบายชนิดและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ 
๔.๓ อธิบายการทำงานของ  PNP  ทรานซิสเตอร์ 
๔.๔ อธิบายการทำงานของ  NPN  ทรานซิสเตอร์ 
๔.๕ บอกคุณสมบัติวงจรขาร่วมของทรานซิสเตอร์แบบ
ต่าง ๆ 
๔.๖ บอกชนิดการจ่ายไบแอสการทำงานของ
ทรานซิสเตอร์ 
 
 
 
 
 

๔.๑ เขียนโครงสร้างของ NPN 
ทรานซิสเตอร์ และ PNP 
ทรานซิสเตอร์ 
๔.๒ เขียนสัญลักษณ์ของ NPN 
ทรานซิสเตอร์ และ PNP 
ทรานซิสเตอร์ 
๔.๓ เขียนโครงสร้างการเชื่อมต่อ
วงจร 
๔.๔ วัดหาค่าแรงดันและกระแส
ด้วยมัลติมิเตอร์ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
๕. เฟต ๕.๑ บอกคุณสมบัติทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 

๕.๒ บอกหลักการทำงานของเจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล
และพีแชนแนล 
๕.๓ บอกหลักการทำงานของดีพลีชันมอสเฟตชนิด
เอ็นแชนแนล และพีแชนแนล 
๕.๔ บอกหลักการทำงานของเอ็นฮานซ์เมนต์มอส
เฟตชนิดเอ็นแชนแนล และพีแชนแนล 
๕.๕ บอกหลักการทำงานของเวอร์ติคอลมอสเฟตชนิด
เอ็นแชนแนล และพีแชนแนล 
๕.๖ บอกข้อมูลรายละเอียดตัวเฟต 
๕.๗ บอกชนิดวงจรจ่ายแรงดันไบแอสให้เฟต 
๕.๘  บอกการนำเฟตไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ 
 

5.1 เขียนโครงสร้างเวอร์ติคอลมอส
เฟต 
5.2 เขียนวงจรขาร่วมของเฟตแบบ
ต่าง ๆ 
5.3 เขียนวงจรไบแอสแบบต่าง ๆ 
 

๖. ซิลิคอน  คอนโทรล  
เร็กติไฟเออร์ (SCR) 

๖.๑ บอกลักษณะอุปกรณ์ไทริสเตอร์ 
๖.๒ บอกรูปร่างและโครงสร้าง  SCR 
๖.๓ อธิบายการทำงานของ  SCR  ต่อไฟตรง 
๖.๔ อธิบายการควบคุมให้  SCR  หยุดทำงานต่อ
ไฟตรง 
๖.๕ อธิบายการทำงานของ  SCR  ต่อไฟสลับ 
๖.๖ อธิบายการควบคุมตำแหน่งทำงานของ  SCR 
๖.๗ บอกลักษณะการควบคุมมุมแรงดันไฟสลับด้วย  
SCR 

6.1 เขียนวงจรสมมูลของ  SCR 
6.2 วัดหาค่ ากระแสไหลผ่ าน
วงจร  SCR  ด้วยมิลลิแอมมิเตอร์ 
 

7. ไทรแอก 
 

๗.๑ บอกรูปร่างและโครงสร้างไทรแอก 
๗.๒ อธิบายการจ่ายแรงดันให้ไทรแอกทำงาน 
๗.๓ อธิบายวิธีการเลือกสภาวะทำงานวงจรไทรแอกไป
ใช้งาน 
๗.๔ บอกวิธีการหยุดทำงานของไทรแอกต่อแรงดันไฟ
ตรง 
 

7.1 เขียนวงจรสมมูลของไทรแอก 
7.2 เขียนโครงสร้างตัวไดแอก 
7.3 เขียนวงจรสมมูลตัวไดแอก 
7.4 ประกอบวงจรทำงานของ
ไทรแอกใช้ในการทดลอง 
 

8. ยูนิจังก์ชัน  
ทรานซิสเตอร์ 

๘.๑ บอกรูปร่างและโครงสร้างยูเจที 
๘.๒ อธิบายการจ่ายแรงดันให้  UJT  ทำงาน 
๘.๓ บอกวิธีการทดสอบการทำงานของ  UJT 
๘.๔ อธิบายการใช้วงจร  UJT  ควบคุมการทำงานตัว  
SCR 

 
 
 

8.1 เขียนวงจรกำเนิดความถ่ีแบบรี
แลกเซซัน 

8.2 เขียนวงจรสมมูลของ UJT 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
๙. อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 

๑๒.๑ บอกลักษณะแสงและแหล่งกำเนิดแสง 
๑๒.๒ บอกความแตกต่างในการตอบสนองของสารกึ่ง
ตัวนำต่อแสง 
๑๒.๓ อธิบายลักษณะของไดโอดเปล่งแสง 
๑๒.๔ อธิบายการทำงานของโฟโตไดโอด 
๑๒.๕ บอกลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์เชื่อมต่อทาง
แสง 
 

๙.๑ เขียนโครงสร้างของโฟโต 
ทรานซิสเตอร์ 
9.2 วัดหาค่าแรงดันและกระแส
ไหลผ่านวงจรอุปกรณ์เชื่อมต่อทาง
แสงด้วยมิเตอร์ 
 

 
 
 
  



 

 

 
๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
หน่วยที่ ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน/ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม รอ้ยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4.6 3.2 2.4 10.2 6.12 
๒ 6.5 3.5 2.4 13.4 8.04 
๓ 3.5 3.8 2.2 13 7.8 
๔ 5 3.4 2.6 11 3.3 
๕ 9.4 2.5 1.5 17.4 10.44 
6 5.5 3.7 2.8 11.5 6.9 
7 5.5 4 2 11.5 6.9 
8 6 3.4 2.6 6 7.2 
9 4 2.5 1.5 6 3.3 

รวม 40 30 30 ๑๐๐ 50 
  
  พุทธพิสัย      3๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน  (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน    (20 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย      4๐ คะแนน 
   -ทดสอบใบงาน      (10 คะแนน) 
   -ใบงานการปฏิบัติ   (30 คะแนน) 
  จิตพิสัย       3๐  คะแนน 
   รวม                      ๑๐๐  คะแนน 
 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วนำมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 



 

 

 ๘. เครื่องมือวัดผล 
  ๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
  ๘.๒ ใบงาน 
  ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๑ เรื่องอะตอมและสารกึ่งตัวนำ 
 
2. จำนวน ๕ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ อธิบายวงโคจรอิเล็กตรอนของธาตุแต่ละชนิด 
๑.๒ อธิบายการจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ 
๓.๓ อธิบายการจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำชนิด  P   
๓.๔ อธิบายการจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำชนิด  N 

 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

๔.1 เขียนโครงสร้างอะตอม 
๔.๒  แยกธาตุตัวนำ  กึ่งตัวนำ  ฉนวนออกจากกัน 

          ๔.๓ เขียนโครงสร้างสารกึ่งตัวนำพาหะข้างมากและพาหะข้างน้อย 
 
5. เนื้อหา 

๕.๑ วงโคจรอิเล็กตรอนของธาตุแต่ละชนิด  
๕.๒ การจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ 
๕.๓ การจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำชนิด  P 
๕.๔ การจับตัวกันของสารกึ่งตัวนำชนิด  N 
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. เขียนโครงสร้างอะตอม 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนโครงสร้างอะตอมได้ 
 1.1 เขียนโครงสร้างอะตอมได้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้าง
เบื้องต้นภายในอะตอม 
 

๒. บอกคุณสมบัติของธาตุตัวนำ  กึ่งตัวนำ  
ฉนวนได้ 

ผู้เรียนสามารถบอกคุณสมบัติของธาตุตัวนำ  กึ่งตัวนำ  ฉนวนได้ 
๒.๑ บอกคุณสมบัติของธาตุตัวนำไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
๒.๑ บอกคุณสมบัติของธาตุกึ่งตัวนำไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
๒.๑ บอกคุณสมบัติของธาตุฉนวนไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
 

๓. เขียนโครงสร้างสารกึ่งตัวนำพาหะข้างมาก
และพาหะข้างน้อย 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนโครงสร้างสารกึ่งตัวนำพาหะข้างมากและ
พาหะข้างน้อยได้ 
 1.1 เขียนโครงสร้างสารกึ่งตัวนำพาหะข้างมากได้ถูกต้อง 
1.2 เขียนโครงสร้างสารกึ่งตัวนำพาหะข้างน้อยได้ถูกต้อง 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ระบบตัวเลข สอนครั้งที่ 4  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่  1 เรื่องระบบ
ตัวเลข 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง 
ระบบตัวเลข 
  3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้ เรียน ยกตัวอย่าง การ
คำนวณเลขฐานต่างๆ ได้ 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือวิชาวงจรดิจิตอล 
บทที่ 1 เรื่องระบบตัวเลข พร้อมอธิบายเนื้อหาที
ละหน้า 
   2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
หนั งสือ  และให้ผู้ เรียนช่วยกันอภิปราย  การ
คำนวณเลขฐานต่างๆ ได้ 
   3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน   และตอบข้อ
ซักถาม 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผูส้อนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ทำแบบ
ฝึก หัดบทที่  1   
   2. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
  3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้ เพ่ิมเติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียน
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกัน
เฉลยแบบฝึกหัดบทท่ี  1 
  2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  
บทที่ 1  เรื่อง  ระบบตัวเลข 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 
 

- หนังสือเรียนวิชา
วงจรดิจิตอล 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 
 

 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ทักษะ    4๐    คะแนน 
จติพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๒ ไดโอด 
 
2. จำนวน ๕ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.1 บอกรูปร่างและโครงสร้างไดโอด 
๓.2 บอกหลักการจ่ายแรงดันไบแอสให้ไดโอด 
๓.๓ อธิบายการจ่ายไบแอสตรงให้ไดโอด 

     ๓.๔ อธิบายการจ่ายไบแอสกลับให้ไดโอด 
     ๓.๕ อธิบายการทำงานวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
           ๓.๖ อธิบายการทำงานวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 

 ๓.7 อธิบายการทำงานวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 
 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

๔.1 เขียนวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 
๔.๒ ประกอบวงจรทดลองหาคุณลักษณะ ของไดโอด 
 

5. เนื้อหา 
๕.๑ รูปร่างและโครงสร้างไดโอด    
๕.๒ หลักการจ่ายแรงดันไบแอสให้ไดโอด 
๕.๓ การจ่ายไบแอสตรงให้ไดโอด 
๕.๔ การจ่ายไบแอสกลับให้ไดโอด 
๕.๕ การทำงานวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
๕.๖ การทำงานวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
๕.๗ การทำงานวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. เขียนวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรงได้ทั้ง ๓ แบบ 
1.1 เขียนเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นได้ถูกต้อง 
1.๒ เขียนเรียงกระแสแบเต็มคลื่นได้ถูกต้อง 
1.๓ เขยีนเรียงกระแสแบบบริดจ์ได้ถูกต้อง 
 

๒. ประกอบวงจรทดลองหาคุณลักษณะ ของ
ไดโอด 
 

ผู้เรียนสามารถประกอบวงจรคุณลักษณะของไดโอดได้ 
๒.1 ประกอบวงจรคุณลักษณะของไดโอดได้ถูกต้อง  
 



 

 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/ 
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/5 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 2 เรื่อง ไดโอด 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง 
ไดโอด 
  3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของไดโอด 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสืออุปกรณ์เล็กทรอ
นิกส์และวงจร บทที่ 2 เรื่องไดโอด หน้าที่ 19-
36 พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
   2.ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
หนัง สือ  และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความ
จำเป็นของไดโอด 
   3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย
ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน  และตอบข้อ
ซักถาม 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ทำ
ใบงาน เรื่องคุณลักษณะของไดโอด หน้าที่  225  
    2. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบ ฝึกหัดบทที่  2 
หน้าที่ 33  
    3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
    4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้เพ่ิมเติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
    1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  พร้อม
ร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดบทที่  2 
    2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  
บทที่ 2  เรื่อง  ไดโอด 
    3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อม
กับบันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียน
วิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอ นิกส์
และวงจร 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน 
ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 
 

 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ทักษะ    4๐    คะแนน 
จิตพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบนัทกึหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๓ การใช้งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด 
 
2. จำนวน ๕ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

3.1 บอกวงจรที่สามารถนำไดโอดไปใช้งาน 
3.๒ อธิบายการทำงานของวงจรทวีคูณแรงดัน 
3.๓ อธิบายการทำงานของวงจรขริบสัญญาณ 
3.๔ อธิบายการทำงานของวงจรแคลมเปอร์ 
3.๕ อธิบายหลักการทำงานของซีเนอร์ไดโอด 
3.๖ อธิบายหลักการต่อซีเนอร์ไดโอดเพ่ือไปใช้งาน 

 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

๔.1 บอกวงจรที่สามารถนำไดโอดไปใช้งาน 
๔.๒ อธิบายหลักการต่อซีเนอร์ไดโอดเพ่ือไปใช้งาน 
 

5. เนื้อหา 
๕.๑ วงจรที่สามารถนำไดโอดไปใช้งาน    
๕.๒ การทำงานของวงจรขริบสัญญาณ 
๕.๓ การทำงานของวงจรแคลมเปอร์ 
๕.๔ หลักการทำงานของซีเนอร์ไดโอด 
๕.๕ หลักการต่อซีเนอร์ไดโอดเพ่ือไปใช้งาน 

 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  บอกวงจรที่สามารถนำไดโอดไปใช้งาน 
 

ผู้เรียนสามารถบอกวงจรที่สามารถนำไดโอดไปใช้งานได้ 
 1.1 บอกวงจรที่สามารถนำไดโอดไปใช้งานได้ 
 

๒. อธิบายหลักการต่อซีเนอร์ไดโอดเพ่ือไปใช้งาน 
 

ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการต่อซีเนอร์ไดโอดเพ่ือไปใช้งานได้ 
 ๒.1 อธิบายหลักการต่อซีเนอร์ไดโอดเพ่ือไปใช้งานได้ถูกต้อง 
 

3. ประกอบวงจรการทำงานของซีเนอร์ไดโอด 
 
 

ผู้เรียนสามารถประกอบวงจรการทำงานของซีเนอร์ไดโอดได้ 
 ๓.1 ประกอบวงจรการทำงานของซีเนอร์ไดโอดถูกต้อง 
 

 
 



 

 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/ 
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 3 เรื่องการใช้งาน
ไดโอดและซีเนอร์ไดโอด 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง  
การใช้งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด 
   3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้ เรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของการใช้งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
  1. ผู้ ส อ น ให้ ผู้ เรี ย น เปิ ด ห นั งสื อ อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  บทที่ 3 เรื่องการใช้งาน
ไดโอดและซีเนอร์ไดโอด  หน้าที่ 37-54  พร้อม
อธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
  2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือ จาก
หนังสือ  และให้ผู้ เรียนช่วยกันอภิปรายความ
จำเป็นของการใช้งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด 
  3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน   และตอบข้อ
ซักถาม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คนทำใบงาน
เรื่องการทำงานซีเนอร์ไดโอด หน้าที่  257 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบ ฝึกหัดบทที่ 3 หน้าที่  
50  
  3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนนำเสนอผลการทำกิจ 
กรรมกลุ่ม 
    4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้เพ่ิมเติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  1.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียน
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกัน
เฉลยแบบฝึกหัดบทท่ี  3 
   2. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  
บทที่ 3 เรื่องการใช้งานไดโอดและซีเนอร์ 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนนพร้อมกับบันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียน
วิชาวงจร
ดิจิตอล 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยาย
เสียง 
ไมโครโฟน 
ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 
 

 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ทักษะ    4๐    คะแนน 
จิตพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ 5 ทรานซิสเตอร์ 
 
2. จำนวน ๑๐ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ บอกโครงสร้างและลักษณะการผลิตทรานซิสเตอร์ 
๓.๒ อธิบายชนิดและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ 
๓.๓ อธิบายการทำงานของ  PNP  ทรานซิสเตอร์ และNPN  ทรานซิสเตอร์ 
๓.๔ บอกคุณสมบัติวงจรขาร่วมของทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ 
๓.๕ บอกชนิดการจ่ายไบแอสการทำงานของทรานซิสเตอร์ 
3.๖ อธิบายการทำงานของการจ่ายไบแอสคงที่ และการจ่ายไบแอสตัวเอง 

 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 

๔.๑ เขียนโครงสร้าง สัญลักษณ์ ของ NPN ทรานซิสเตอร์ และ PNP ทรานซิสเตอร์ 
๔.๒ เขียนสัญลักษณ์ของ NPN ทรานซิสเตอร์ และ PNP ทรานซิสเตอร์ 
4.3 บอกชนิดการจ่ายไบแอสการทำงานของทรานซิสเตอร์    
4.4 ประกอบวงจรการทำงานของทรานซิสเตอร์ 
 

5. เนื้อหา 
๕.๑ โครงสร้างและลักษณะการผลิตทรานซิสเตอร์    
๕.๒ ชนิดและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ 
๕.๓ การทำงานของ  PNP  ทรานซิสเตอร์ และNPN  ทรานซิสเตอร์ 
๕.๔ คุณสมบัติวงจรขาร่วมของทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ 
๕.๕ ชนิดการจ่ายไบแอสการทำงานของทรานซิสเตอร์    
๕.๖ ตำแหน่งการเชื่อมต่อโดยตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑. เขียนโครงสร้าง สัญลักษณ์ ของ NPN 
ทรานซิสเตอร์ และ PNP ทรานซิสเตอร์ 
 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนโครงสร้าง สัญลักษณ์ ของ NPN 
ทรานซิสเตอร์ และ PNP ทรานซิสเตอร์ได้ 
๑.๑ เขียนโครงสร้างของ NPN ทรานซิสเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.๒ เขียนโครงสร้าง ของ PNP ทรานซิสเตอร์ได้ถูกต้อง 
 

๒. เขียนโครงสร้างและสัญลักษณ์ของ PNP 
ทรานซิสเตอร์ 
 
  

ผู้เรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ของ NPN ทรานซิสเตอร์ และ 
PNP ทรานซิสเตอร์ 
๒.1 เขียนสัญลักษณ์ ของ NPN ทรานซิสเตอร์ได้ถูกต้อง 
๒.1 เขียนสัญลักษณ์ ของ PNP ทรานซิสเตอร์ได้ถูกต้อง 
 

๓. บอกชนิดการจ่ายไบแอสการทำงานของ
ทรานซิสเตอร์    
 

ผู้เรียนสามารถบอกชนิดการจ่ายไบแอสการทำงานของ
ทรานซิสเตอร์ได้ทุกแบบ    
๓.1 บอกชนิดการจ่ายไบแอสการทำงานของทรานซิสเตอร์ได้
ถูกต้องได้ทุกแบบ 
 

4 ประกอบวงจรการทำงานของทรานซิสเตอร์ 
 

ผู้เรียนสามารถประกอบวงจรการทำงานของทรานซิสเตอร์ได้ 
๓.1 ประกอบวงจรการทำงานของทรานซิสเตอร์ได้ถูกต้อง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-5 
/10 

ขัน้นำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
   1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 4 เรื่องทรานซิส 
เตอร์ 
   2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง  
ทรานซิสเตอร์ 
    3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้ เรียนยกตัวอย่างความ
จำเป็นของทรานซิสเตอร์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
   1.ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอ 
นิกส์และวงจร บทที่ 4 เรื่องทรานซิสเตอร์  หน้าที่  
55-72  พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
  2.  ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
หนังสือ และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของทรานซิสเตอร์ 
   3.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน   และตอบข้อ
ซักถาม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
    1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ทำใบ
งาน เรื่องกการทำงานของทรานซิสเตอร์หน้าที่   
265 
    2. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบ ฝึกหัดบทที่  4  
หน้าที่  69  
    3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
    4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้เพ่ิมเติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียน
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกัน
เฉลยแบบฝึกหัดบทท่ี  4 
  2.  ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  
บทที่ 4  เรื่อง  ทรานซิสเตอร์ 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียน
วิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอ 
นิกส์และวงจร 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน 
ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 
 

 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ทักษะ    4๐    คะแนน 
จิตพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๕ เฟต 
 
2. จำนวน ๕ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ บอกคุณสมบัติทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 
๓.๒ บอกหลักการทำงานของเจเฟตชนิดเอ็นแชนแนลและพีแชนแนล 
๓.๓ บอกหลักการทำงานของดีพลีชันมอสเฟตชนิดเอ็นแชนแนล และพีแชนแนล 
๓.๔ บอกหลักการทำงานของเอ็นฮานซ์เมนต์มอสเฟตชนิดเอ็นแชนแนล และพีแชนแนล 
๓.๕ บอกหลักการทำงานของเวอร์ติคอลมอสเฟตชนิดเอ็นแชนแนล และพีแชนแนล 
๓.๖ บอกชนิดวงจรจ่ายแรงดันไบแอสให้เฟต 
๓.๗ บอกการนำเฟตไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ 
๓.๘ บอกวงจรที่สามารถนำไดโอดไปใช้งาน 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
๔.1 เขียนโครงสร้างเจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล และพีแชนแนล 
4.2 เขียนวงจรขาร่วมของเฟตแบบต่าง ๆ 
4.3 บอกการนำเฟตไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ 
4.4 ประกอบวงจรเจเฟตขยายสัญญาณ 
 

5. เนื้อหา 
๕.๑ คุณสมบัติทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า    
๕.๒ หลักการทำงานของเจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล 
๕.๓ หลักการทำงานของเจเฟตชนิดพีแชนแนล 
๕.๔ หลักการทำงานของดีพลีชันมอสเฟตชนิดเอ็นแชนแนล 
๕.๕ หลักการทำงานของดีพลีชันมอสเฟตชนิดพีแชนแนล 
๕.๖ หลักการทำงานของเอ็นฮานซ์เมนต์มอสเฟตชนิดเอ็นแชนแนล 
๕.๗ หลักการทำงานของเอ็นฮานซ์เมนต์มอสเฟตชนิดพีแชนแนล 
๕.๘ หลักการทำงานของเวอร์ติคอลมอสเฟตชนิดเอ็นแชนแนล 
๕.๙ หลักการทำงานของเวอร์ติคอลมอสเฟตชนิดพีแชนแนล 
๕.๑๐ ข้อมูลรายละเอียดตัวเฟต    
๕.๑๑ ชนิดวงจรจ่ายแรงดันไบแอสให้เฟต 
๕.๑๒ การนำเฟตไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ 

 
 
 
 



 

 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  เขียนโครงสร้างเจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล และ
พีแชนแนล 
 
 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนโครงสร้างเจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล และพี
แชนแนลได้ 
1.1 เขียนโครงสร้างเจเฟตชนิดเอ็นแชนแนลได้ถูกต้อง 
1.๒ เขียนโครงสร้างเจเฟตชนิดพีแชนแนลได้ถูกต้อง 
 

2. เขียนวงจรขาร่วมของเฟตแบบต่าง ๆ 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนวงจรขาร่วมของเฟตแบบต่าง ๆได้ ดังนี้ 
๒.1 เขียนวงจรเกตร่วมได้ถูกต้อง 
๒.๒ เขียนวงจรเดรนร่วมได้ถูกต้อง 
๒.๒ เขียนวงจรซอร์สร่วมได้ถูกต้อง 
 

3. บอกการนำเฟตไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ 
 

ผู้เรียนสามารถบอกการนำเฟตไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆได้    
๓.1 บอกการนำเฟตไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆได้ถูกต้อง  
 

4 ประกอบวงจรเจเฟตขยายสัญญาณ 
 

ผู้เรียนสามารถประกอบวงจรเจเฟตขยายสัญญาณได้ 
  ๓.1 บอกการนำเฟตไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 
6/5 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 

   1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 5 เรื่องการควบ คุม
การทำงานของทรานซิสเตอร์ 
   2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง  การ
ควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์ 
  3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง การควบ คุม
การทำงานของทรานซิสเตอร์ 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอ 
นิกส์และวงจร บทที่ 5 เรื่องการควบคุมการทำงาน
ของทรานซิสเตอร์   หน้าที่  73-90  พร้อมอธิบาย
เนื้อหาทีละหน้า 
   2. ผู้สอนอธิบายความรู้ เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
หนังสือ และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำ เป็น
ของการควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์ 
   3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซักถามข้อสงสัย
ระหว่างการเรียนการสอน  และตอบข้อซักถาม 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบตัิ ( APPLICATION ) 
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ทำใบงาน 
เรื่องทรานซิสเตอร์ทำงานเป็นสวิตช์ หน้าที่  273 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 5 หน้า ที่ 
87-88 
    3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้ เรียนนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
    4. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้ เพ่ิม เติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
   1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้
มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  5 
   2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  บทที่ 
5  เรื่อง  การควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์ 
   3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียน
วิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอ 
นิกส์และวงจร 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน 
ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 
 

 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ทักษะ    4๐    คะแนน 
จิตพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ ๖ ซิลิคอน  คอนโทรล  เร็กติไฟเออร์ (SCR) 
 
2. จำนวน ๑๕  ชั่วโมง 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

3.1 บอกลักษณะอุปกรณ์ไทริสเตอร์ 
๓.๒ บอกรูปร่างและโครงสร้าง  SCR 
๓.๓ อธิบายการทำงานของ  SCR  ต่อไฟตรง 
๓.๔ อธิบายการควบคุมให้  SCR  หยุดทำงานต่อไฟตรง 
๓.๕ อธิบายการทำงานของ  SCR  ต่อไฟสลับ 
๓.๖ อธิบายการควบคุมตำแหน่งทำงานของ  SCR 
๓.๗ บอกลักษณะการควบคุมมุมแรงดันไฟสลับด้วย  SCR 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 เขียนวงจรสมมูลของ  SCR 
๔.๒ วัดหาค่ากระแสไหลผ่านวงจร  SCR  ด้วยมิลลิแอมมิเตอร์ 
๔.3 ประกอบวงจรการทำงานของ  SCR  ต่อไฟตรง 

5. เนื้อหา 
๕.๑ ลักษณะอุปกรณ์ไทริสเตอร์    
๕.๒ รูปร่างและโครงสร้าง  SCR 
๕.๓ การทำงานของ  SCR  ต่อไฟตรง 
๕.๔ การควบคุมให้  SCR  หยุดทำงานต่อไฟตรง 
๕.๕ การทำงานของ  SCR  ต่อไฟสลับ 
๕.๖ การควบคุมตำแหน่งทำงานของ  SCR 
๕.๗ ลักษณะการควบคุมมุมแรงดันไฟสลับด้วย  SCR 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  เขียนวงจรสมมูลของ  SCR 
 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนวงจรสมมูลของ  SCR ได้ 
 1.1 เขียนวงจรสมมูลของ  SCR ได้ถูกต้อง 
 

๒ วัดหาค่ากระแสไหลผ่านวงจร  SCR  ด้วย  
มิลลิแอมมิเตอร์ 
 

ผู้เรียนสามารถวัดหาค่ากระแสไหลผ่านวงจร  SCR  ด้วย  มิลลิ
แอมมิเตอร์ได้ 
 1.1 วัดหาค่ากระแสไหลผ่านวงจร  SCR  ด้วย  มิลลิ
แอมมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
 

3 ประกอบวงจรการทำงานของ  SCR  ต่อ
ไฟตรง 
 

ผู้เรียนสามารถประกอบวงจรการทำงานของ SCR ต่อไฟตรงได้ 
 1.1 ประกอบวงจรการทำงานของ  SCR  ต่อไฟตรง 
ได้ถูกตอ้ง 
 



 

 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7-8 
/10 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 6 เรื่อง เฟต 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง เฟต 
  3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่างความจำ เป็น
ของเฟต 
  4. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน  บทที ่๖        
  6. เรื่องเฟต แล้วให้นักศึกษาสลับกันตรวจคำตอบ 
และให้คะแนน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
   1.ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสือ อุปกรณ์อิเล็กทรอ 
นิกส์และวงจร บทที่ 6 เรื่องเฟต หน้าที่  91-114  
พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
    2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
หนังสือและให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความเป็นของ
การควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์ 
    3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกดิขึ้นระหว่างการเรียนการสอน  และตอบข้อซักถาม 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ทำใบงาน 
เรื่องวงจรเฟสขยายสัญญาณ หน้าที่  281   
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 6 หน้าที่  
111-112  
   2. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้ เรียนนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
    3. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้ เพ่ิมเติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
    1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียน
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที ่ 6 
     2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  บท
ที่ 6  เรื่อง  เฟต 
     3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียน
วิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอ 
นิกส์และ
วงจร 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยาย
เสียง 
ไมโครโฟน 
ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 
 

 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ทักษะ    4๐    คะแนน 
จิตพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ ไทรแอก 
 
2. จำนวน ๑๕ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

3.1 บอกรูปร่างและโครงสร้างไทรแอก 
๓.๒ อธิบายการจ่ายแรงดันให้ไทรแอกทำงาน 
๓.๓ อธิบายวิธีการเลือกสภาวะทำงานวงจรไทรแอกไปใช้งาน 
๓.๔ บอกวิธีการหยุดทำงานของไทรแอกต่อแรงดันไฟตรง 
3.5 อธิบายการทำงานของไทรแอกต่อแรงดันไฟสลับ 
๓.๖ บอกหลักการนำไทรแอกไปควบคุมแรงดันไฟสลับ  3  เฟส 
๓.๗ อธิบายการจ่ายแรงดันให้ไดแอกทำงาน 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
๔.1 เขียนวงจรสมมูลของไทรแอก 
๔.๒ เขียนวงจรสมมูลตัวไดแอก 
๔.๓ การใช้งานไดแอกและไทรแอก 
๔.๔ ประกอบวงจรทำงานของไทรแอกใช้ในการทดลอง 
 

5. เนื้อหา 
๕.๑ รูปร่างและโครงสร้างไทรแอก    
๕.๒ การจ่ายแรงดันให้ไทรแอกทำงาน 
๕.๓ วธิีการเลือกสภาวะทำงานวงจรไทรแอกไปใช้งาน 
๕.๔ วธิีการหยุดทำงานของไทรแอกต่อแรงดันไฟตรง 
๕.๑ การทำงานของไทรแอกต่อแรงดันไฟสลับ    
๕.๒ หลักการนำไทรแอกไปควบคุมแรงดันไฟสลับ  3  เฟส 
๕.๓ การจ่ายแรงดันให้ไดแอกทำงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  เขียนวงจรสมมูลของไทรแอก 
 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนวงจรสมมูลของไทรแอกได้ 
 1.1 เขียนวงจรสมมูลของไทรแอกได้ถูกต้อง 
 

๒ เขยีนวงจรสมมูลตัวไดแอก 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนวงจรสมมูลของไทรแอกได้ 
 ๒.1 เขียนวงจรสมมูลตัวไดแอกได้ถูกต้อง 
 

๓. การใช้งานไดแอกและไทรแอก ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานไดแอกและไทรแอกได้ 
 ๓.1 อธิบายการใช้งานไดแอกและไทรแอกได้ถูกต้อง 
 

๔. ประกอบวงจรทำงานของไทรแอกใช้ในการ
ทดลอง 
 

ผู้เรียนสามารถประกอบวงจรทำงานของไทรแอกใช้ในการ
ทดลองได้ 
 ๔.1 ประกอบวงจรทำงานของไทรแอกใช้ในการทดลองได้
ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 
9/5 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 

  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 7 เรื่อง รายละ เอียด
และการทำงานของเฟต 
  2. ผู้ สอนแจ้ งวัตถุป ระสงค์ ของการเรียน  เรื่ อ ง  
รายละเอียดและการทำงานของเฟต 
  3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่างความจำเป็นของ
รายละเอียดและการทำงานของเฟต 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์
และวงจร บทที่ 7 เรื่องรายละเอียดและการทำงานของ
เฟต หน้าที่ 115-134 พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
 2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือ
และให้ผู้ เรียนช่วยกันอภิปรายความจำ เป็ นของ
รายละเอียดและการทำงานของเฟต 
  3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน ตอบข้อซักถาม 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION )  
   1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ทำใบงาน 
เรื่องวงจรขริบสัญญาณและวงจรแคลมเปอร์ หน้าที่  
249 
  2. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำแบบฝึกหัดบทที่  7 หน้าที่   
131-132  
  3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม
กลุ่ม 
  4. ผู้ ส อน ให้ ผู้ เรี ย น สื บ ห าความรู้ เ พ่ิ ม เติ ม จ าก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้มี
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  7 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  บทที่ 7 
เรื่องรายละเอียดและการทำงานของเฟต 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึก

- หนังสือเรียน
วิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอ 
นิกส์และวงจร 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน 
ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 
 

 



 

 

คะแนน 
 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  

๘.๑ การแบ่งคะแนน  
ทักษะ    4๐    คะแนน 
จิตพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

 

1. หน่วยการเรียนรู้ ยูนิจังก์ชัน  ทรานซิสเตอร์ 
 
2. จำนวน ๑๐ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ บอกรูปร่างและโครงสร้างยูเจที 
๓.๒ อธิบายการจ่ายแรงดันให้  UJT  ทำงาน 
๓.๓ บอกวิธีการทดสอบการทำงานของ  UJT 
๓.๔ อธิบายการใช้วงจร  UJT  ควบคุมการทำงานตัว  SCR 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
    ๔.๑ เขียนวงจรกำเนิดความถี่แบบรีแลกเซซัน 
    ๔.๒ ประกอบวงจรกำเนิดความถี่แบบรีแลกเซซันใช้ UJT 

 
5. เนื้อหา 

๕.๑ รูปร่างและโครงสร้างยูเจที    
๕.๒ การจ่ายแรงดันให้  UJT  ทำงาน 
๕.๓ วธิีการทดสอบการทำงานของ  UJT 
๕.๔ การใช้วงจร  UJT  ควบคุมการทำงานตัว  SCR 
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  เขียนวงจรกำเนิดความถีแ่บบรีแลกเซซัน 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนวงจรกำเนิดความถี่แบบรีแลกเซซันได้ 
 1.1 เขียนวงจรกำเนิดความถี่แบบรีแลกเซซันได้ถูกต้อง 
 

๒. ประกอบวงจรกำเนิดความถี่แบบรีแลกเซซัน
ใช้ UJT 

ผู้เรียนสามารถประกอบวงจรกำเนิดความถี่แบบรีแลกเซซันใช้ 
UJT ได้ 
๒.1 ประกอบวงจรกำเนิดความถี่แบบรีแลกเซซันใช้ UJT ได้
ถูกต้อง 
 

 
 
 
 



 

 

๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-11 
/10 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
  1. ผู้ สอนเตรียมตัวสอนบทที่  8 เรื่อง ซิลิคอน  
คอนโทรล เร็กติไฟเออร์ (SCR) 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง  
ซิลิคอน คอนโทรล เร็กติไฟเออร์ (SCR) 
  3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่างความจำ เป็น
ของซิลิคอน คอนโทรล เร็กติไฟเออร์ (SCR) 
 

  ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้ เรียนเปิดหนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอ 
นิกส์และวงจร บทที่ 8 เรื่อง ซิลิคอน คอนโทรล  เร็กติ
ไฟเออร์  (SCR) หน้าที่  135-154  พร้อมอธิบาย
เนื้อหาทีละหน้า 
  2. ผู้สอนอธิบายความรู้ เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
หนังสือและให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำ เป็น
ของซิลิคอน คอนโทรล เร็กติไฟเออร์ (SCR) 
  3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน ตอบข้อซักถาม 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนทำใบงาน 
เรื่องการทำงานของ SCR ต่อไฟตรง หน้าที่  287 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียน ทำแบบฝึกหัดบทที่  8  หน้าที่  
151-152  
  3. ผู้ สอนให้ตั วแทนผู้ เรียนนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
  4. ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ยนสืบหาความรู้ เพ่ิ ม เติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้มี
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  8 
  2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 
8 เรื่อง ซิลิคอน คอนโทรล เร็กติไฟเออร์ (SCR) 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียน
วิชาอุปกรณ์
อิเล็กทรอ 
นิกส์และ
วงจร 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยาย
เสียง 
ไมโครโฟน 
ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
 

 



 

 

8. เกณฑ์การตัดสินผล  
๘.๑ การแบ่งคะแนน  

ทักษะ    4๐    คะแนน 
จิตพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
  
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 
 
2. จำนวน ๑๐ ชั่วโมง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

๓.๑ บอกลักษณะแสงและแหล่งกำเนิดแสง 
๓.๒ บอกความแตกต่างในการตอบสนองของสารกึ่งตัวนำต่อแสง 
๓.๓ อธิบายลักษณะของไดโอดเปล่งแสง 
๓.๔ อธิบายการทำงานของโฟโตไดโอด 
๓.๕ บอกลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสง 
 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 ๔.๑ เขียนโครงสร้างของโฟโตทรานซิสเตอร์ 
  4.2 ประกอบวงจรการทำงานของไดโอดเปล่งแสง 

 
5. เนื้อหา 

๕.๑ ลักษณะแสงและแหล่งกำเนิดแสง   
๕.๒ ความแตกต่างในการตอบสนองของสารกึ่งตัวนำต่อแสง 
๕.๓ ลักษณะของไดโอดเปล่งแสง 
๕.๔ การทำงานของโฟโตไดโอด 
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  เขียนโครงสร้างของโฟโตทรานซิสเตอร์ 
 

ผู้เรียนสามารถเขียนวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรงได้ 
 1.1 เขียนวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรงได้ถูกต้อง 
 

๒. ประกอบวงจรการทำงานของไดโอดเปล่งแสง ผู้เรียนสามารถประกอบวงจรการทำงานของไดโอดเปล่งแสงได้ 
 ๒.1 ประกอบวงจรการทำงานของไดโอดเปล่งแสงได้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ 
ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 
12-13/ 

10 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
  1. ผู้สอนเตรียมตัวสอนบทที่ 9 เรื่อง ไทรแอก 
  2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่อง  ไทร
แอก 
  3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่างความจำเป็น
ของไทรแอก 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดหนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอ 
นิกส์และวงจร บทที่ 9 เรื่องไทรแอก  หน้าที่ 153-
170  พร้อมอธิบายเนื้อหาทีละหน้า 
  2. ผู้สอนอธิบายความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
หนังสือ และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความจำเป็น
ของไทรแอก 
  3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่
เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน   และตอบข้อ
ซักถาม 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION ) 
  1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนทำใบงาน 
เรื่องการทำงานของ SCR ต่อไฟตรง หน้าที่  287 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียน ทำแบบฝึกหัดบทที่  9  หน้าที่  
167-168 
  3. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้ เรียนนำเสนอผลการทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
  4. ผู้ สอนให้ผู้ เรียนสืบหาความรู้ เพ่ิม เติมจาก  
Internet  นัดหมายการส่งงาน 
 

  ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้
มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมร่วมกันเฉลย
แบบฝึกหัดบทที่  9 
  2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  บทที่  
9  เรื่อง  ไทรแอก 
  3. ผู้สอนตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับ
บันทึกคะแนน 

- หนังสือเรียน
วิชาอุปกรณ์
อิเล็ก ทรอ
นิกส์และ
วงจร 

- ชุดการสอน 
Power point 
- เครื่องฉาย  
(วิชวล) 
- โปรเจคเตอร์ 
-  เครื่องขยาย
เสียง 
ไมโครโฟน 
ลำโพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการ
ทำงาน 

• ทดสอบหลัง
เรียน 

• ใบงาน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบประเมิน
ด้านการทำงาน 
 

 



 

 

 
8. เกณฑ์การตัดสินผล  

๘.๑ การแบ่งคะแนน  
ทักษะ    4๐    คะแนน 
จิตพิสัย    3๐    คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3๐    คะแนน 

   รวม   ๑๐๐  คะแนน 
 ๘.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.๓ ใบงาน 

 9.๔ แบบประเมินด้านการทำงาน 
9.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
10. ใบบันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  


