แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ชื่อวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ชื่อหน่วย ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)
ชื่อเรื่อง วงจรเรี ยงซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)

หน่วยที่ 5
สอนสัปดาห์ที่ 5
คาบรวม 25
จานวนคาบ 5

หัวข้ อเรื่อง
ด้านความรู้
1. สัญลักษณ์และคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
2. การพังทลายของซีเนอร์
3. คุณลักษณะของการพังทลาย
4. จัวงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอด
ด้านทักษะ
5. การต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอด
ด้านจิตพิสัย
6. ตารางคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
7. ต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอดด้วยความถูกต้อง ระมัดระวัง

สาระสาคัญ
ซี เนอร์ ไดโอดคือไดโอดที่ผลิตขึ้นมาจากสารกึ่งตัวนาชนิด P และ N มาต่อชนกันมีลกั ษณะโครงสร้าง
เหมือนกับไดโอดธรรมดาแตกต่างกันตรงการโด๊ปสารกึ่งตัวนาชนิ ด P และ N ซึ่ งจะโด๊ปมากกว่าปกติ ทาให้การ
ใช้งานต่างจากไดโอดธรรมดาซึ่ งไดโอดธรรมดาจะใช้งานในช่วงการจ่ายแรงดันไบอัสตรง ส่ วนซี เนอร์ ไดโอด
จะใช้งานในลักษณะจ่ายแรงดันไบอัสกลับ เมื่อซี เนอร์ ไดโอดได้รับไบอัสกลับถึงค่าแรงดันที่กาหนด ซี เนอร์
ไดโอดจะนากระแส และจะเกิด แรงดันตกคร่ อมตัวเองคงที่ เช่น 6 V , 9 V , 12 V เป็ นต้น

สมรรถนะอาชีพประจาหน่ วย
1. ต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอด

คาศัพท์ สาคัญ
1. การพัง ทลายแบบอาวาลานซ์ คื อ เมื่ อไดโอดได้รั บไบอัส กลับแรงดัน สู ง จนท าให้มี ก ระแสไหล
ย้อนกลับผ่านไดโอดจานวนมาก ทาให้รอยต่อของไดโอดทะละและใช้งานไม่ได้
2. การพังทลายอี กแบบหนึ่ ง คื อ การพังทลายแบบซี เนอร์ เป็ นการพังทลายที่ เกิ ดขึ้นกับแรงดันไบอัส
กลับต่าต่าๆ

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้


จุดประสงค์ ทวั่ ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการอธิ บายสัญลักษณ์และคุณสมบัติของซี เนอร์ ไดโอด (ด้ านความรู้ )
2. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการรวบรวมการพังทลายของซีเนอร์ (ด้ านความรู้ )
3. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการยกตัวอย่างคุณลักษณะของการพังทลาย (ด้ านความรู้ )
4. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดลาดับวงจรสมมูลของซี เนอร์ไดโอด (ด้ านความรู้ )
5. เพื่อให้มีทกั ษะในการทดลองต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอด (ด้ านทักษะ)
6. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการติดตามตารางคุณสมบัติของซี เนอร์ไดโอด (ด้านจิตพิสัย)
7. เพื่อต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอดด้วยความถูกต้อง ระมัดระวัง (ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม)



จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิบายสัญลักษณ์และคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดได้ (ด้านความรู้)
รวบรวมการพังทลายของซีเนอร์ได้ (ด้านความรู้)
ยกตัวอย่างคุณลักษณะของการพังทลายได้ (ด้านความรู้)
จัดลาดับวงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอดได้ (ด้านความรู้)
ทดลองต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอดได้ (ด้านทักษะ)
ติดตามตารางคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดได้ (ด้านจิตพิสัย)
ต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอดด้วยความถูกต้อง ระมัดระวังได้ (ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม)

เนือ้ หาสาระการสอน/การเรียนรู้

• ด้านความรู้(ทฤษฎี)
5.1 โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ ซีเนอร์ ไดโอด
ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) เป็ นไดโอดชนิดพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่รักษาแรงดันให้คงที่ มี
โครงสร้างเหมือนไดโอดธรรมดาทัว่ ๆ ไป แต่ไดโอดธรรมดาทัว่ ไปเมื่อทาการไบอัสกลับจนถึงค่าแรงดันเบรค
ดาวน์จะทาให้เกิดเสี ยหายได้ ซี เนอร์ ไดโอดเป็ นไอโอดที่ผลิตจากสารซิ ลิคอนที่มีปริ มาณความหนาแน่นของ
สารเจือปนในส่ วนทั้งสองของสารพีและเอ็นมีค่าสู งกว่าปกติ ซึ่ งคุ ณสมบัติดงั กล่ าวจะทาให้ค่าแรงดันเบรค
ดาวน์สูง และค่าแรงดันเบรคดาวน์หรื อแรงดันซี เนอร์ สามารถกาหนดได้ดว้ ยการควบคุ มความหนาแน่ นของ
เสารเจือปน และเมื่อให้ไบอัสกลับสามารถทนกระแสย้อนกลับได้สูงโดยไดโอดไม่เสี ยหาย แรงดันที่ตกคร่ อม
ตัวซีเนอร์ไดโอดเองจะเป็ นตัวควบคุมและรักษาแรงดันให้คงที่
5.2 การพังทลายของซีเนอร์
การพังทลายของไดโอดแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ การพังทลายแบบอาวาลานซ์ คือ เมื่อไดโอดได้รับ
ไบอัสกลับแรงดันสู งจนทาให้มีกระแสไหลย้อนกลับผ่านไดโอดจานวนมาก ทาให้รอยต่อของไดโอดทะละ
และใช้งานไม่ได้ การพังทลายอีกแบบหนึ่ง คือ การพังทลายแบบซี เนอร์ เป็ นการพังทลายที่เกิดขึ้นกับแรงดัน
ไบอัสกลับต่าต่าๆ ซึ่ งกาหนดได้จากการโด๊ปสารกึ่งตัวนาที่ใช้ผลิตซี เนอร์ ไดโอด การพังทลายแบบซี เนอร์ น้ ี จะ
มีกระแสไหลผ่านซี เนอร์ ไดโอดจานวนหนึ่ ง ซึ่ งต้องจากัดไม่ให้เกินค่าพิกดั สู งสุ ด และจะเกิ ดสภาวะที่แรงตก
คร่ อมซี เนอร์ ไดโอดมีค่าคงที่ เรี ยกว่า แรงดันซี เนอร์ คุณสมบัติขอ้ นี้สามารถเรี ยกนาซี เนอร์ ไดโอดไปเป็ นวงจร
ควบคุมแรงดันไฟตรงให้คงที่ได้
5.3 คุณลักษณะของการพังทลาย
จากกราฟลักษณะสมบัติทางไฟฟ้ าของแรงดันและกระแส
เป็ นแรงดันเบรกดาวน์ หรื อแรงดันซี
เนอร์ ในการพังทลายของซี เนอร์ ไดโอดเมื่อได้รับไบอัสกลับ เมื่อเพิ่มแรงดันไบอัสกลับจนถึงค่าแรงดันซี เนอร์
ในการพังทลายของซี เนอร์ ไดโอดเมื่อได้รับไบอัสกลับ เมื่อเพิ่มแรงดันไบอัสกลับจนถึงค่าแรงดันซี เนอร์ จะมี
กระแสไหลผ่านซี เนอร์ ไดโอดมากขึ้น ที่จุดเอียงของกราฟจะมีกระแสไหลผ่านซี เนอร์ ไดโอดเท่ากับ
ซึ่ ง
เป็ นกระแสบริ เวณเส้นโค้ง และถ้าซี เนอร์ ไดโอดได้รับแรงดันย้อนกลับสู งขึ้นอีก กระแสจะเพิ่มขึ้นแต่แรงดันซี
เนอร์ จะคงที่ แต่ถา้ เพิ่มกระแสเกินกว่าค่ากระแสนซี เนอร์สูงสุ ด
แรงดันซี เนอร์ จะไม่คงทีและชารุ ดได้
5.4 วงจรสมมูลของซีเนอร์ ไดโอด
เนื่ องจากซี เนอร์ ไดโอดมีคุณสมบัติรักษาแรงดันคงที่เมื่อได้รับไบอัสกลับ ในทางอุ ดมมคติซีเนอร์
ไดโอดจึงมีวงจรเทียบเท่าหรื อวงจรสมมูลเป็ นแบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟตรงเท่ากับ แรงดันซี เนอร์
โดย
มีข้ วั บวกของ อยูท่ ี่ขาแคโถด และขั้วลบอยูท่ ี่ขาแอโนด
5.5 ตารางคุณสมบัติของซีเนอร์ ไดโอด
การที่จะนาซี เนอร์ ไดโอดมาใช้งานจาเป็ นจะต้องทราบพิกดั ต่างๆ ของซี เนอร์ ไดโอด เช่น ดันซี เนอร์ ,

อัตราทนกาลังไฟสู งสุ ด
5.6 การใช้ งานซีเนอร์ ไดโอด
ซี เนอร์ ไดโอดนาไปใช้งานหลายอย่าง เช่น วงจรคลิป (Clipping Circuit) วงจรรักษาแรงดันให้คงที่
โดยเฉพาะในวงจรรักษาแรงดันที่ ในการต่อใช้งานทุกครั้งจะต้องมีความต้านทานต่ออนุ กรมเสมอ เพื่อป้ องกัน
กระแสไหลผ่านซี เนอร์ ไดโอด เกินค่าพิกดั ซึ่ งจะทาให้ชารุ ดได้ และตัวต้านทานที่ใช้จะต้องมีการคานวณหา
ค่าความต้านทานที่เหมาะสม วงจรจึงจะทางานได้ดี

• ด้านทักษะ+ด้านจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ด้านจิตพิสัย) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 5-6)
1. การทดลองที่ 5 ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)
2. แบบทดสอบบทที่ 5

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่
7)
1. ต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอดด้วยความถูกต้อง ระมัดระวังได้

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ( 15 นาที )
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ( 15 นาที )
1. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนอ่านสาระสาคัญ หน่วยที่ 5
1. ผูเ้ รี ย นอ่ า นสาระส าคัญ หน่ ว ยที่ 5 เรื่ อ ง ซี
เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode) หน้า 61
เนอร์ไดโอด (Zener diode) หน้า 61
2. ผูส้ อนแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนของหน่ วยที่
2. ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจเกี่ ยวกับจุ ดประสงค์การ
5 เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)
เรี ยนของหน่วยเรี ยนที่ 5 เรื่ อง ซี เนอร์ ไดโอด (Zener
diode)
3. ผูส้ อนให้ผเู้ รี ยนยกตัวอย่างคุ ณลักษณะของ
3. ผูเ้ รี ยนยกตัวอย่างคุณลักษณะของการพังทลาย
การพังทลาย
2. ขั้นให้ ความรู้ ( 90 นาที )
2. ขั้นให้ ความรู้ (90 นาที )
1. ผู้ส อนแนะน าให้ ผู้เ รี ยนเปิ ด PowerPoint
1. ผูเ้ รี ยนศึกษาจาก PowerPoint และให้ผเู้ รี ยน
และให้ ผู้เ รี ยนเปิ ดเอกสารประกอบการสอนวิ ช า เ ปิ ด เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น วิ ช า อุ ป ก ร ณ์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร หน่วยที่ 5 เรื่ อง ซี อิเล็กทรอนิกส์และวงจรหน่วยที่ 5 เรื่ อง ซี เนอร์ ไดโอด
เนอร์ ไ ดโอด (Zener diode) และให้ผูเ้ รี ย นศึ ก ษา (Zener diode) โดยเลือกจดบันทึกเนื้อหาที่สาคัญ
รายละเอียดด้วยตนเอง
2. ผูส้ อนเปิ ดโอกาส ให้ผเู้ รี ยนถามปั ญหา และ
2. ผูเ้ รี ย นซัก ถามข้อ สงสั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น และผู้เ รี ย น
ข้อสงสัยจากเนื้อหา โดยครู เป็ นผูต้ อบปั ญหาที่เกิดขึ้น ร่ วมมื อ กั บ ผู้ส อน พร้ อ มสั ง เกตุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ระหว่างการเรี ยนการสอน พร้อมทดลองต่อใช้งานซี กฎหมาย
เนอร์ไดโอด
3. ขั้นประยุกต์ ใช้ (150 นาที )
3. ขั้นประยุกต์ ใช้ ( 150 นาที )
1. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนทาการทดลองที่ 5 ซี เนอร์
1. ผู้เ รี ยนท าการทดลองที่ 5 ซี เ นอร์ ไ ดโอด
ไดโอด (Zener diode) หน้า 66-68
(Zener diode) หน้า 66-68
2. ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก
2. ผูเ้ รี ยนสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล ( 45 นาที )
4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล ( 45 นาที )
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหาที่ได้เรี ยน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหาที่ได้เรี ยนให้มีความ
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผู้ส อนให้ ผู้เ รี ยนท าแบบทดสอบบทที่ 5
2. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบบทที่ 5 หน้าที่ 69-70
หน้าที่ 69-70
3. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนศึ ก ษาเพิ่ม เติ มนอกห้องเรี ย น
3. ผู ้ เ รี ยนศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห้ อ งเรี ยน ด้ ว ย
ด้วย PowerPoint ที่จดั ทาขึ้น
PowerPoint ที่จดั ทาขึ้น
(บรรลุจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 1-7)

(รวม 300 นาที หรื อ 5 คาบเรี ยน)

(บรรลุจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 1-7)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
ก่อนเรียน
1. จัดเตรี ยมเอกสาร สื่ อการเรี ยนการสอนหน่วยที่ 5
2. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนของหน่วยที่ 5 และให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมใน
หน่วยที่ 5

ขณะเรียน
1. ปฏิบตั ิการทดลองที่ 5 ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)
2. ร่ วมกันสรุ ป “ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)”

หลังเรียน
1. สรุ ปเนื้ อหา
2. ทาแบบทดสอบบทที่ 5

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสาเร็จของผู้เรียน
การทดลองที่ 5 ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode), แบบทดสอบบทที่ 5

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการสอนวิ ช า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และวงจร (Entrepreneurship)
(ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-6)
2. ใบความรู้ที่ 5 ซี เนอร์ ไดโอด (Zener diode) (ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนขั้นให้ความรู ้ เพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1-6)
3. การทดลองที่ การทดลองที่ 5 ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode) ขั้นประยุกต์ใช้ ข้อ 1
4. แบบทดสอบบทที่ 5 สรุ ปและประเมินผล ข้อ 2
5. แบบประเมินผลงานตามใบงาน ใช้ประกอบการสอนขั้นประยุกต์ใช้ ข้อ 1
6. แบบประเมินพฤติกรรมการทางาน ใช้ประกอบการสอนขั้นประยุกต์ใช้ ขั้นสรุ ปและประเมินผล

สื่ อโสตทัศน์ (ถ้ ามี)
1. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
2. PowerPoint เรื่ อง ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)

สื่ อของจริง
ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode) (ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-7)

แหล่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
2. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต
นอกสถานศึกษา
ผูป้ ระกอบการ สถานประกอบการ

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์ กบั วิชาอืน่
1. บูรณาการกับวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. บูรณาการกับวิชาวงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น

การประเมินผลการเรียนรู้
 หลักการประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ความรู ้เบื้องต้นก่อนการเรี ยนการสอน
ขณะเรียน
1. ตรวจการทดลองที่ 5 ซีเนอร์ ไดโอด (Zener diode)
2. สังเกตการทางาน
หลังเรียน
1. ตรวจแบบทดสอบบทที่ 5

คาถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จงอธิบายสัญลักษณ์และคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
การพังทลายของซีเนอร์ คือ
คุณลักษณะของการพังทลาย มีคุณลักษณะอย่างไร
วงจรสมมูลของซีเนอร์ไดโอด มีวงจรอย่างไร
การต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอด มีข้ นั ตอนการต่ออย่างไร
คุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด มีตารางอย่างไร

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสาเร็จของผู้เรียน
การทดลองที่ 5 ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode), แบบทดสอบบทที่ 5

สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)
1. วิเคราะห์และตีความหมาย
2. ตั้งคาถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกต์ความรู ้สู่งานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัตงิ านอาชีพ
1. ต่อใช้งานซี เนอร์ ไดโอด

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคล้อง
จากการเรี ยน เรื่ อง ซี เนอร์ ไดโอด (Zener diode) ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มซี เนอร์ ไดโอดคือไดโอดที่
ผลิตขึ้นมาจากสารกึ่งตัวนาชนิ ด P และ N มาต่อชนกันมีลกั ษณะโครงสร้างเหมือนกับไดโอดธรรมดาแตกต่าง
กันตรงการโด๊ปสารกึ่งตัวนาชนิด P และ N ซึ่ งจะโด๊ปมากกว่าปกติ ทาให้การใช้งานต่างจากไดโอดธรรมดาซึ่ ง
ไดโอดธรรมดาจะใช้งานในช่ วงการจ่ายแรงดันไบอัสตรง ส่ วนซี เนอร์ ไดโอดจะใช้งานในลักษณะจ่ายแรงดัน
ไบอัสกลับ เมื่อซี เนอร์ ไดโอดได้รับไบอัสกลับถึงค่าแรงดันที่กาหนด ซี เนอร์ ไดโอดจะนากระแส และจะเกิ ด
แรงดันตกคร่ อมตัวเองคงที่ เช่น 6 V , 9 V , 12 V เป็ นต้น

