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แผนการสอน หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 10  
ช่ืองาน  ทรานซิสเตอร์สวติช์ (Transistor Switch)                     จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (ทฤษฎ ี1 ช่ัวโมง ปฏบิัติ 2 ช่ัวโมง)           
1. ทรานซิสเตอร์สวิตช์ (Transistor Switch)                          
2. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง ทรานซิสเตอร์สวิตช์ (Transistor Switch) 

 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 สภาวะการท างานของทรานซิสเตอร์ 
2.2 การเป็นสวติช์ของทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติ 
2.3 การเปิด-ปิดสวติช์ของทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติ 
2.4 การออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติ 
2.5 การเปิด-ปิดสวติช์ของทรานซิสเตอร์ในทางปฏิบติั 
2.6 การเพิ่มความไวในการเป็นสวติช์ใหก้บัทรานซิสเตอร์ 
2.7 ตวัอยา่งวงจรใชง้านทรานซิสเตอร์สวติช์ 
 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกสภาวะการท างานของทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการเป็นสวติช์ของทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติไดถู้กตอ้ง 
3.3 ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์สวติช์ในทางอุดมคติไดถู้กตอ้ง 
3.4 อธิบายลกัษณะการเปิด-ปิดสวติช์ของทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติไดถู้กตอ้ง 
3.5 อธิบายหลกัการเปิด-ปิดสวติช์ของทรานซิสเตอร์ในทางปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
3.6 บอกวธีิการเพิ่มความไวในการเป็นสวิตช์ใหก้บัทรานซิสเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.7 ยกตวัอยา่งวงจรใชง้านทรานซิสเตอร์สวิตช์ 
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4. แนวคดิ 
 สวติช์ คือ ตวัท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดการปิดเปิดวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์สวติช์เป็นสวติช์ท่ีผลิตข้ึนมา
จากอุปกรณ์สารก่ึงตวัน า เพื่อน ามาใชง้านแทนสวติช์ไฟฟ้าในลกัษณะงานต่าง ๆ เน่ืองจากมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ี
แตกต่างกนั อิเล็กทรอนิกส์สวติช์จะมีความไวในการท างานมากกวา่ อายกุารใชง้านยาวนานมากกวา่ ขนาด
เล็กกวา่ ไม่เกิดสนามแม่เหล็กในขณะท างานและมีราคาต ่ากวา่ แต่ก็มีขอ้เสียในเร่ืองอาจจะทนกระแสไดต้ ่า
กวา่ อุปกรณ์ท่ีน ามาใชง้านเป็นอิเล็กทรอนิกส์สวติช์มีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟส 
อุปกรณ์พวกไทริสเตอร์ เป็นตน้ 
 ทรานซิสเตอร์จะมีสภาวะการท างานอยู ่3 สถานะ คือ คตัออฟ (Cutoff)  แอคทีฟ (Active) และอ่ิมตวั 
(Saturation) 
 หลกัการท างานของสวติช์ทัว่ไปมี 2 ลกัษณะ คือ การไม่ยอมใหก้ระแสไหลผา่น (Open Switch หรือ 
OFF) และการยอมใหก้ระแสไหลผา่นใหม้ากท่ีสุด (Closed Switch หรือ ON) ดงันั้นการน าทรานซิสเตอร์ใช้
งานเป็นสวติช์นั้นจะเลือกใชง้าน 2 สภาวะ คือ 

1. สภาวะคตัออฟ (Cutoff) ซ่ึงหมายถึงสภาวะท่ีทรานซิสเตอร์ไม่น ากระแส ซ่ึงสภาวะน้ีหมายถึง 
ทรานซิสเตอร์เป็นสวติช์อยูใ่นสภาวะไม่ต่อวงจร (OFF) ในสภาวะน้ี จะไม่มีกระแสไหลผา่น (IC = 0) 
ทรานซิสเตอร์ แรงดนัตกคร่อมทรานซิสเตอร์มีค่าประมาณแหล่งจ่าย 

2. สภาวะอ่ิมตวั (Saturation) ซ่ึงหมายถึงสภาวะท่ีทรานซิสเตอร์น ากระแสซ่ึงสภาวะน้ี หมายถึง 
ทรานซิสเตอร์เป็นสวติช์อยูใ่นสภาวะต่อวงจร (ON) และมีกระแสไหลผา่นสูงสุด 
 การใชท้รานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากสามารถออกแบบและน าไป
ประยกุตใ์ชง้านไดง่้าย กินกระแสต ่า ประหยดัค่าใชจ่้าย มีความไวในการเป็นสวติช์ไดดี้ นอกจากน้ีการเป็น
สวติช์จะไม่มีหนา้สัมผสัทางกลท าใหมี้อายกุารใชง้านยาวนาน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นด าเนินการ 

ครูถามนกัศึกษาถึงความ
จ าเป็นของการน าทรานซิสเตอร์ 
มาเป็นสวติช์ประมาณ 2-3 คน 
เม่ือนกัศึกษาตอบแลว้ ช่วยกนั
สรุปวา่ท าไมจึงน าทรานซิสเตอร์
มาเป็นสวติช์                                       
 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบั

กบัการถามตอบโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint เก่ียวกบัความ
จ าเป็นในการน า
ทรานซิสเตอร์มาเป็นสวติช์ 
และถามนกัศึกษาวา่
ทรานซิสเตอร์มีสภาวะการ
ท างานก่ีสภาวะ มีอะไรบา้ง 

2. ครูบรรยายโดยละเอียด โดย
ส่ือ PowerPoint และสาธิต
สภาวะการของ
ทรานซิสเตอร์ โดยใชส่ื้อจาก
อินเตอร์เน็ต โดย Link จาก 
PowerPoint ใหน้กัศึกษาเห็น
สภาวะการท างานของ
ทรานซิสเตอร์ ถามนกัศึกษา
วา่ สภาวะท่ีน ามาใชเ้ป็น
สวติช์ ON คือสภาวะใด 
สภาวะ OFF คือสภาวะใด 

 
นกัศึกษาช่วยกนัตอบ

ค าถามหลากหลายค าตอบ                                     
 
 
 
 
 
 
 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครูวา่ การ
ท างานของทรานซิสเตอร์
มี 3 สภาวะคือสภาวะคตั
ออฟ สภาวะแอคทีฟและ
สภาวะอ่ิมตวั และจด
บนัทึก 

 
2. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูและ

ดูการสาธิตการท างาน
ของทรานซิสเตอร์จาก
อินเตอร์เน็ต ตอบค าถาม 
สภาวะท่ีน ามาเป็นสวติช์ 
ON คือสภาวะอ่ิมตวั 
ส่วนสภาวะ OFF คือ
สภาวะคตัออฟ 

 

 
1. ความมีวนิยั: การแต่งกาย          

การตรงต่อเวลา 
2. ความรับผดิชอบ: การท างานเสร็จ

ทนัตามเวลา 
3. ความสนใจใฝ่รู้: มีความสนใจใน

การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม    
การกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
ซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 

4. ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์:             
การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

5. ความอดทน อดกลั้น: การมีสติ 
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6. ความซ่ือสัตยสุ์จริต: ไม่น าผลงาน
ผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง 
ไม่ลกัขโมย 

7. การประหยดั: การใชว้สัดุท่ี
เหมาะสมกบังาน ปิดไฟฟ้าและน ้า
ทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8. ความกตญัญูกตเวที: อาสา
ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ
ส่วนรวม 

9. ความสามคัคี: ร่วมมือในการ
ท างาน ไม่ทะเลาะววิาท 

10. ความเช่ือมัน่ในตนเอง: กลา้แสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล กลา้
แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
3. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั

การถามตอบเก่ียวกบัการท างาน
เป็นสวติช์ของทรานซิสเตอร์
ในทางอุดมคติ การเปิดปิดสวติช์
ของทรานซิสเตอร์ในทาง      
อุดมคติ การออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์สวิตช์ในทาง   
อุดมคติ โดยใชส่ื้อ PowerPoint 

4. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั
การถามตอบเก่ียวกบัการเปิดปิด
สวติช์ของทรานซิสเตอร์ โดยใช้
ส่ือ PowerPoint 

5. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั
การถามตอบเก่ียวกบัการเพิ่ม
ความไวในการเป็นสวติช์ให้กบั
ทรานซิสเตอร์ โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

6. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั
การถามตอบเก่ียวกบัการ
ยกตวัอยา่งวงจรใชง้าน
ทรานซิสเตอร์สวิตช์ โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

 
 

3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
 
 
 
4. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก       

5. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
6. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ขอ้ดีขอ้เสียของสวติช์
อิเล็กทรอนิกส์ สภาวะ          
การท างานของทรานซิสเตอร์ 
การเป็นสวติช์ของ
ทรานซิสเตอร์ในทางอุดมคติ 
การเป็นสวติช์ของ
ทรานซิสเตอร์ในทางปฏิบติั การ
เพิ่มความไวในการเป็นสวติช์
ของทรานซิสเตอร์ และตวัอยา่ง
วงจรใชง้านทรานซิสเตอร์สวติช์ 

 
 
2. ครูแจกใบประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี 7 แลว้ใหน้กัศึกษาตอบค าถาม
ลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้
ท่ี 7 โดยใชเ้วลาประมาณ         
10 นาที แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

เก่ียวกบัขอ้ดีขอ้เสียของ
สวติช์อิเล็กทรอนิกส์ 
สภาวะการท างานของ
ทรานซิสเตอร์ การเป็น
สวติช์ของทรานซิสเตอร์
ในทางอุดมคติ การเป็น
สวติช์ของทรานซิสเตอร์
ในทางปฏิบติัการ การเพิ่ม
ความไวในการเป็นสวติช์
ของทรานซิสเตอร์และ
ตวัอยา่งวงจรใชง้าน
ทรานซิสเตอร์สวิตช์ 

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
ใบประเมินผลการเรียนรู้   
ท่ี 7 แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบและตรวจแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 7 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ขั้นการสอนปฏิบัติ 
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 8 โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนในใบงาน
แต่ละใบงานโดยครูอธิบาย
ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอนการ
ทดลองใบงานใหก้บันกัศึกษา 
ก ากบัดูแล คอยช้ีแนะการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา และ
ใหน้กัศึกษาสรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และรายงาน      
หนา้ชั้นประมาณ 1-2 กลุ่ม    
หนา้ชั้นเรียน 

2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผล
การทดลองใบงานร่วมกนั และ
ใหน้กัศึกษาส่งใบงานท่ีทดลอง
เสร็จแลว้ 

 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบาย

ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอนการ
ทดลองใบงานและ
ปฏิบติัการทดลองใบงาน
เป็นกลุ่ม ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งตั้งใจ 
สรุปผลการทดลอง ตอบ
ค าถามและส่งตวัแทน
รายงานหนา้ชั้นเรียน    
กลุ่มละ 3-5 นาที                                     

 
 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผล

การทดลองใบงานนกัศึกษา
ส่งใบงานท่ีท าการทดลอง
ส่งครู                                              

 

 

5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 7 จากหนงัสือพลัส์เทคนิค ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการมาก่อน  
ขณะเรียน 
1. ฟังบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาและแนวคิดตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. ตอบค าถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
4. ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (สัปดาห์ท่ี 10) 
 
 



   

 

58 

 หลงัเรียน 
1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองในกลุ่ม สรุปหวัขอ้ท่ี

ครูมอบหมายแต่ละกลุ่ม 
2. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 นาที    
3. นกัศึกษาตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 7 

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 7 
1.2 ส่ือ Internet (เขา้ทาง www.google.com แลว้พิมพ ์ชิงชยั ศรีสุรัตน์) หรือเขา้โดยตรงท่ี 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/transiec.html 
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Amplifier.htm 
http://www.csgnetwork.com/transistorcalc.html 

1.3 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.4 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 7 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 7 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
 

7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 7 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

http://www.google.com/
http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/transiec.html
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Amplifier.htm
http://www.csgnetwork.com/transistorcalc.html
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 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 7 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

    ตอนท่ี 1   จ านวน 5  ขอ้ 
    ตอนท่ี 2   จ านวน  10  ขอ้ 
    ตอนท่ี 3   จ านวน    5  ขอ้ 
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บันทกึหลงัการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลการเรียนของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลการสอนของครู                   
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ ……...............................………………ผูส้อน 
                                                                                        (........................…………………….) 

                                                                                          ……../………/…… 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………..…….........
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(.......................................................) 

หวัหนา้แผนก 
 

ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 

 
 ลงช่ือ..................................................... 
(.......................................................) 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

 


