แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ชื่อวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ชื่อหน่วย ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect
Transistor)
ชื่อเรื่อง ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor)

หน่วยที่ 8
สอนสัปดาห์ที่ 8
คาบรวม 40
จานวนคาบ 5

หัวข้ อเรื่อง
ด้านความรู้
1. โครงสร้างทรานซิ ลเตอร์ สนามไฟฟ้ าชนิดรอยต่อ
2. เอนฮานต์เมนต์โหมด
3. สัญลักษณ์ของเจเฟต
ด้านทักษะ
4. จัดไบอัสให้เจเฟต
5. วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์
ด้านจิตพิสัย
6. ลักษณะสมบัติของเจเฟต
7. เฟตชนิดออกไซต์ของโลหะและมอสเฟต ชนิดดีพลีทชัน
8. คุณลักษณะการถ่ายโอนของดีมอสเฟต
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
9. จัดไบอัสให้เจเฟต วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการได้

สาระสาคัญ
ทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor) ชื่ อย่อเรี ยกว่าเฟต(FET) เป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่
มี 3 ขาคือ ขาเกต ขาเดรน และขาซอร์ ส ขาเกตเป็ นขาที่ป้อนแรงดันเข้าทาให้เกิ ดสนามไฟฟ้ าเพื่อใช้ควบคุ ม
ปริ มาณการไหลของพาหะส่ วนใหญ่ระหว่างขาเดรนกับขาซอร์ สซึ่ งเป็ นสารกึ่งตัวนาชิ้นเดียวกันพาหะส่ วนใหญ่
อาจเป็ นกระแสโฮลหรื ออิ เล็กตรอน อย่างใดอย่างหนึ่ ง เฟตมี หลายชนิ ดเช่ น เจเฟต มอสเฟต ดี ม อสเฟต ซึ่ ง
โครงสร้างการทางานและการจัดไบอัสจะแตกต่างกันออกไป

สมรรถนะอาชีพประจาหน่ วย
1. วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์

คาศัพท์ สาคัญ
1. เอนฮานซ์เมนต์โหมด (Enhancement Mode) คือ การไบอัสเกตของดีมอสเฟตด้วนแรงบวก

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้


จุดประสงค์ ทวั่ ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการอธิ บายโครงสร้างทรานซิ ลเตอร์ สนามไฟฟ้ าชนิดรอยต่อได้ (ด้ านความรู้ )
เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการบรรยายเอนฮานต์เมนต์โหมดได้ (ด้ านความรู้ )
เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ของเจเฟตได้ (ด้ านความรู้ )
เพื่อให้มีทกั ษะในการจัดไบอัสให้เจเฟตได้ (ด้ านทักษะ)
เพื่อให้มีทกั ษะในการวัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ (ด้ านทักษะ)
เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการยอมรับลักษณะสมบัติของเจเฟตได้ (ด้านจิตพิสัย)
เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการติดตามเฟตชนิ ดออกไซต์ของโลหะและมอสเฟต ชนิ ดดี พลี ทชันได้
(ด้านจิตพิสัย)
9. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการจาแนกคุณลักษณะการถ่ายโอนของดีมอสเฟตได้ (ด้านจิตพิสัย)
10. เพื่อจัดไบอัสให้เจเฟต วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ
ได้ (ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการอธิ บายโครงสร้างทรานซิ ลเตอร์ สนามไฟฟ้ าชนิดรอยต่อได้ (ด้าน
ความรู้)
2. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการบรรยายเอนฮานต์เมนต์โหมดได้ (ด้านความรู้)
3. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ของเจเฟตได้ (ด้านความรู้)
4. เพื่อให้มีทกั ษะในการจัดไบอัสให้เจเฟตได้ (ด้านทักษะ)
5. เพื่อให้มีทกั ษะในการวัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ (ด้านทักษะ)
6. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการยอมรับลักษณะสมบัติของเจเฟตได้ (ด้านจิตพิสัย)
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการติดตามเฟตชนิดออกไซต์ของโลหะและมอสเฟต ชนิดดีพลีทชันได้
(ด้านจิตพิสัย)
8. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการจาแนกคุณลักษณะการถ่ายโอนของดีมอสเฟตได้ (ด้านจิตพิสัย)

9. เพื่อจัดไบอัสให้เจเฟต วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ
ได้ (ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม)

เนือ้ หาสาระการสอน/การเรียนรู้

• ด้านความรู้(ทฤษฎี)
8.1 โครงสร้ างทรานซิสเตอร์ สาชนามไฟฟ้ าชนิดรอยต่ อเจเฟต
เจเฟต (Junction Field Effect Transistor) เมื่อพิจารณาตามโครงสร้าง พบว่าเจเฟตมี 2 ชนิด คือ
เจเฟตชนิดเอ็นแชนเนล และชนิดพีแชนเนล เจเฟตนั้นมีขาต่อใช้งาน 3 ขา คือ ขาเดรนและขาซอร์ ส สาหรับ
ขาเกตจะเป็ นชิ้นสารชนิ ดพี ส่ วนเจเฟตชนิ ดพีแชนเนลนั้น ขาเดรนและขาซอร์ สจะเป็ นชิ้นสารชนิ ดพี สาหรับ
ขาเกตจะเป็ นชิ้นสารชนิดเอ็น
8.2 การจัดไบอัสให้ เจเฟต
เมื่อป้ อนแรงดันไบอัสที่ขาเดรนและขาซอร์ สโดยแหล่งจ่าย
ให้ข้ วั บวกกับขาเดรน (D) และขั้วลบ
กับขาซอร์ ล (S) ส่ วนขาเกต (G) กับขาชอร์ ส (S) จะให้ไบอัสกับ (Reverse Bias) ซึ่ งเจเฟตชนิดเอ็นแชล
แนล ขาเกตเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิดพี (P-Type) ดังนั้น แรงดันไบอัสที่ขาเกต
ต้องให้ไฟลบกับขาเกตและ
ไฟบวกกับขาซอร์ ส
เมื่อให้ไบอัสกลับ (Reverse Bias) ที่ขาเกตเมื่อเทียบกับขาซอร์ ส ( ) จะเกิดสนามไฟฟ้ าที่รอยต่อ
พี-เอ็นทั้งสองด้านขึ้นทาให้ช่องทางเดินของกระแสในสารเอ็น (เนื้ อสารส่ วนใหญ่) ระหว่างขาเดรนกับขาซอร์
สแคบลง กระแสเดรน ( ) จะไหลจากขาเดรนไปสู่ ขาซอร์ สได้จานวนหนึ่ง
ถ้าปรับค่าแรงดันระหว่างขาเกตกับขาซอร์ ส ( ) ให้มีค่าไบอัสกลับมากขึ้นจะทาให้สนามไฟฟ้ าที่
รอยต่อ มีความกว้างมากขึ้นทาให้ช่องทางเดินของกระแสในสารเอ็นแคบลง เป็ นผลใฟ้ กระแสเดรนมีปริ มาณ
ลดลง
แต่ถา้ ปรับแรงดัน
ให้มีค่าไบอัสกลับน้อยลง จะทาให้ช่องทางเดินของกระแสระหว่างขาเดรนกับ
ขาซอร์ สมี ข นาดกว้างขึ้ น ทาให้ก ระแสเดรนไหลได้ส ะดวกและมากขึ้ นจากสภาวะดังกล่ าวทาให้ส ามารถ
ควบคุมปริ มาณกระแสเดรน ( ) ที่ไหลผ่านเจเฟตได้ โดยการควบคุมแรงดันไบอัสกลับขาซอร์ สของเจเฟต
8.3 สัญลักษณ์ของเจเฟต
สัญลักษณ์ของเจเฟตชนิ ดเอ็นแชนเนล นั้นหัวลูกศรที่ขาเกตจะชี้ เข้า แต่ชนิ ดพีแชนเนล หัวลูกศรที่ขา
เกตจะชี้ออก
8.4 ลักษณะสมบัติของเจเฟต
ลักษณะสมบัติของเจเฟต เมื่อเจเฟตเป็ น N-Channel โดยให้ขา D มีศกั ย์สูงกว่า ขา S และสาหรับ
เจเฟต P-Channel ให้ขา D มีศกั ดิ์ต่ากว่าขา S เมื่อขา G-S ให้ไบอัส-กลับทาให้เกิดสนามไฟฟ้ าขึ้นที่ช่อง
(Channel) เป็ นผลให้ความนาไฟฟ้ าระหว่างขา D กับ S ลดลงกระแสเดรน กระแสเดรน ก็จะมีค่าลดลง
ถ้าไบอัสกลับที่ขา G-S มากขึ้นจนกระทัง่ กระแสเดรนเท่ากับศูนย์พอดีค่าแรงดันไบอัสกลับนี้ เรี ยกว่า “Pinch
Off oltage”
หรื อ
) จะมี
off และถ้าให้แรงดันที่ขา G-S ของเจเฟตให้มีค่า 0 โวลต์ (
กระแส ไหลผ่านเจเฟตคงที่ค่าหนึ่ง เรี ยวว่า กระแส

8.5 เฟตชนิดออกไซด์ ของโลหะ (มอสเฟต)
มอสเฟตแตกต่ า งจากเจเฟตที่ โครงสร้ า งภายใน เจเฟตนั้น ระหว่า งเกตกับ ช่ องทางเดิ น กระแสมี
โครงสร้ า งเป็ นรอยต่ อพี -เอ็น แต่ ม อสเฟตนั้นระหว่า งเกตกับช่ องทางเดิ นกระแสมี ก ระสร้ างเป็ นชั้น ของ
ซิลิคอนไดออกไซด์ มอสเฟตมี 2 ชนิด คือ มอสเฟตดีพลีนชัน และมอสเฟตชนิดเอนแฮนซ์เมนต์
8.6 มอสเฟตชนิดดีพลีทชัน
โครงสร้ า งพื้นฐานของดี มอสเฟต ถ้าเป็ นชนิ ดเอ็นแชนเนล ช่ องทางเดิ นกระแสระหว่างเดรนและ
ซอร์ ส จะเป็ นสารกึ่ งตัวนาชนิ ดเอ็น และมีวสั ดุ ฐานรอง เป็ นสารกึ่ งตัวนาชนิ ดตรงข้าม สาหรั บดี มอลเฟต
ชนิ ดพีแชนเนล จะมีช่องทางเดิ นกระแสระหว่างเดรนของซอร์ สเป็ นสารชนิ ดพี และมีวสั ดุฐานรองเป็ นสาร
ชนิ ดเอ็น และมีเกตติดอยูร่ ะหว่างช่องทางเดิ นกระแสโดยมีซิลิคอนไดออกไซด์ เป็ นฉนวนกั้นระหว่างเกตกับ
ช่องทางเดินกระแส
8.7 เอนฮานซ์ เมนต์ โหมด (Enhancement Mode)
คือ การไบอัสเกตของดีมอสเฟตด้วนแรงบวก จะเห็นได้วา่ ที่เกตของดีมอสเฟตจะได้รับประจุบวกจาก
แหล่งจาก
ทาให้ในแชนเนลของดีมอลเฟตเป็ นประจุลบ ทาให้ช่องทางเกินกระแสระหว่างเดรนกับซอร์
สไม่มีประจุชนิดตรงข้ามกับแชนเนลคอยบีบแชนเนลให้แคบลง ทาให้กระแสเดรนไหลได้นอ้ ยลง เพราะประจุ
เดรนไหลได้นอ้ ยลง เพราะประจุลบในแชนเนลมีค่าลดลงเป็ นศูนย์
8.8 คุณลักษณะการถ่ ายโอนของดีมอสเฟต
กราฟคุณลักษณะการถ่ายโอนของดีมอสเฟตชนิดเอ็นแชนเนล และพีแชนเนล
8.9 การวัดและทดสอบเจเฟตด้ วยโอห์ มมิเตอร์
การตรวจสอบเจเฟตว่าดีหรื อเสี ยโดยใช้โอห์มมิเตอร์ กรณี ที่รู้ตาแหน่งขาแล้วให้ต้ งั ตาแหน่งการวัดไป
ที่สเกล Rx10 เนื่องจากที่เกตกับซอร์ สและเกตกับเดรนเป็ นรอยต่อพี-เอ็นเหมือนไดโอด ดังนั้น ถ้าวัดค่าความ
ต้านความต้านทานที่เกตกับซอร์ ส หรื อเกตกับเดรนครั้งหนึ่ งแล้วกลับขั้วมิเตอร์ วัดที่ตาแหน่งเดิมอีกครั้งจะได้
ค่าความต้านทานต่า หนึ่ งค่ากับความต้านทานสู งหนึ่ งค่า ถ้าวัดระหว่างซอร์ สกับเดรนแล้วกลับขั้ววัดใหม่ อีก
ครั้งจะได้ค่าความต้านทาง เท่ากันทั้งสองครั้ง ถ้าวัดได้ตามนี้แสดงว่าเจเฟตยังใช้งานได้

• ด้านทักษะ+ด้านจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ด้านจิตพิสัย) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4-8)
1. การทดลองที่ 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor)
2. แบบทดสอบบทที่ 8

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมข้ อที่ 9)
1. จัดไบอัสให้เจเฟต วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการได้

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ( 15 นาที )
1. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ย นออกมาบรรยายเอนฮานต์
เมนต์โหมด ตามความเข้าใจของตนเอง
2. ผูส้ อนแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนของ หน่วยที่
8 เรื่ อง ทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ า (Field Effect
Transistor)
3. ผูส้ อนให้ผเู้ รี ยนเปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ ของ
เจเฟตพร้อมให้เหตุผลประกอบ

1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ( 15 นาที )
1. ผูเ้ รี ยนออกมาบรรยายเอนฮานต์เมนต์โหมด
ตามความเข้าใจของตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การ
เรี ยนของ หน่วยที่ 8 เรื่ อง ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า
(Field Effect Transistor)
3. ผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ของเจเฟตพร้อม
ให้เหตุผลประกอบ

2. ขั้นให้ ความรู้ (90 นาที )
1. ผูส้ อนเปิ ด PowerPoint และให้ผเู้ รี ยน
ศึ ก ษาเอกสารประกอบการสอน วิ ช า อุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละวงจร
หน่ ว ยที่ 8 เรื่ อ ง
ทรานซิ ส เตอร์ ส นามไฟฟ้ า (Field
Effect
Transistor) หน้าที่ 93-100 โดยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง
2. ผูส้ อนเปิ ดโอกาส ให้ผเู้ รี ยนถามปั ญหา และ
ข้อสงสัยจากเนื้ อหา โดยครู ให้ผเู้ รี ยนวัดและทดสอบ
เจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์
3. ผู ้ส อนให้ ผู ้เ รี ยนตั้ง ค าถามที่ ไ ด้ จ ากการ
เรี ยนการสอนคนละ 1 ข้อ
3. ขั้นประยุกต์ ใช้ (150 นาที )
1. ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ท า ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 8
ทรานซิ ส เตอร์ ส นามไฟฟ้ า (Field
Effect
Transistor) หน้า 101-106
2. ผู้ ส อ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก
อินเทอร์เน็ต

2. ขั้นให้ ความรู้ ( 90 นาที )
1. ผูเ้ รี ยนดู PowerPoint
และศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน วิช า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
วงจร หน่ วยที่ 8 เรื่ อง ทรานซิ ส เตอร์ สนามไฟฟ้ า
(Field Effect Transistor) หน้าที่ 93-100 โดยให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง พร้ อมกับจดบันทึ กเนื้ อหาที่
สาคัญ
2. ผูเ้ รี ยนถามปัญหา และข้อสงสัยจากเนื้ อหา โดย
ผูเ้ รี ยนวัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์
3. ผูเ้ รี ย นตั้ง ค าถามที่ ไ ด้จ ากการเรี ย นการสอน
คนละ 1 ข้อ
3. ขั้นประยุกต์ ใช้ ( 150 นาที )
1. ผู้เ รี ย นท าการทดลองที่ 8 ทรานซิ ส เตอร์
สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor) หน้า 101-106
2. ผูเ้ รี ยนสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

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 8
2. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบบทที่ 8 หน้าที่ 91-92
หน้าที่ 91-92
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
ด้วยเอกสารประกอบการสอนที่จดั ทาขึ้น
เอกสารประกอบการสอนที่จดั ทาขึ้น
(บรรลุจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 1-9)

(รวม 300 นาที หรื อ 5 คาบเรี ยน)

(บรรลุจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 1-9)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
ก่อนเรียน
1. จัดเตรี ยมเอกสาร สื่ อการเรี ยนการสอนหน่วยที่ 8
2. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนของหน่วยที่ 8 และให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมใน
หน่วยที่ 8

ขณะเรียน
1. ปฏิบตั ิการทดลองที่ 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor)
2. ร่ วมกันสรุ ป “สิ ทธิและหน้าที่ของคนทางาน”

หลังเรียน
1. สรุ ปเนื้ อหา
2. ทาแบบทดสอบบทที่ 8

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสาเร็จของผู้เรียน
การทดลองที่ 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor), แบบทดสอบบทที่ 8

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการสอนวิ ช า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และวงจร (Entrepreneurship)
(ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-9)
2. ใบความรู้ที่ 8 ทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor) (ใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอนขั้นให้ความรู ้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1-5)
3. การทดลองที่ 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor) ขั้นประยุกต์ใช้ ข้อ 1
4. แบบทดสอบบทที่ 8 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 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor)
สื่ อของจริง
ทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor) (ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-4)

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

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

การประเมินผลการเรียนรู้
 หลักการประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ความรู ้เบื้องต้นก่อนการเรี ยนการสอน
ขณะเรียน
1. ตรวจการทดลองที่ 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor)
2. สังเกตการทางาน
หลังเรียน
1. ตรวจแบบทดสอบบทที่ 8

คาถาม
1. จงอธิ บายโครงสร้างทรานซิ ลเตอร์ สนามไฟฟ้ าชนิดรอยต่อ
2. เอนฮานต์เมนต์โหมด คือ
3. สัญลักษณ์ของเจเฟต มีลกั ษณะอย่างไร
4. จัดไบอัสให้เจเฟต สามารถจัดได้อย่างไร
5. วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างไร
6. ลักษณะสมบัติของเจเฟตมีลกั ษณะอย่างไร
7. เฟตชนิดออกไซต์ของโลหะและมอสเฟต ชนิดดีพลีทชันแตกต่างกันหรื อไม่
8. คุณลักษณะการถ่ายโอนของดีมอสเฟต คือ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสาเร็จของผู้เรียน
ตรวจผลการทดลองที่ 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor), แบบทดสอบบทที่ 8

สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor)
1. วิเคราะห์และตีความหมาย
2. ตั้งคาถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกต์ความรู ้สู่งานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัตงิ านอาชีพ
1. วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคล้อง
จากการเรี ยนเรื่ อง ทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor) ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่ม
เกี่ยวกับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ า (Field Effect Transistor) ชื่อย่อเรี ยกว่าเฟต(FET) เป็ นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่
มี 3 ขาคือ ขาเกต ขาเดรน และขาซอร์ ส ขาเกตเป็ นขาที่ป้อนแรงดันเข้าทาให้เกิ ดสนามไฟฟ้ าเพื่อใช้ควบคุ ม
ปริ มาณการไหลของพาหะส่ วนใหญ่ระหว่างขาเดรนกับขาซอร์ สซึ่ งเป็ นสารกึ่ งตัวนาชิ้ นเดี ยวกันพาหะส่ วน
ใหญ่อาจเป็ นกระแสโฮลหรื ออิเล็กตรอน อย่างใดอย่างหนึ่ง เฟตมีหลายชนิ ดเช่น เจเฟต มอสเฟต ดีมอสเฟต ซึ่ ง
โครงสร้างการทางานและการจัดไบอัสจะแตกต่างกันออกไป

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 อธิ บายโครงสร้างทรานซิ ลเตอร์ สนามไฟฟ้ าชนิ ดรอยต่อได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
อธิ บายโครงสร้างทรานซิ ลเตอร์ สนามไฟฟ้ าชนิ ดรอยต่อได้ จะได้ 1

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2 บรรยายเอนฮานต์เมนต์โหมดได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
บรรยายเอนฮานต์เมนต์โหมดได้ จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3 เปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ของเจเฟตได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
เปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ของเจเฟตได้ จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4 จัดไบอัสให้เจเฟตได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ตรวจผลงาน
แบบทดสอบ
จัดไบอัสให้เจเฟตได้จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 5 วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ จะได้ 2 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 6 ยอมรับลักษณะสมบัติของเจเฟตได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
ยอมรับลักษณะสมบัติของเจเฟตได้ จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 7 ติดตามเฟตชนิดออกไซต์ของโลหะและมอสเฟต ชนิดดีพลีทชันได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน
จะได้ 1 คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
ติดตามเฟตชนิดออกไซต์ของโลหะและมอสเฟต ชนิดดีพลีทชันได้

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 8 จาแนกคุณลักษณะการถ่ายโอนของดีมอสเฟตได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ตรวจผลงาน
แบบทดสอบ
จาแนกคุณลักษณะการถ่ายโอนของดีมอสเฟตได้จะได้ 1 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 9
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ

:
:

จัดไบอัสให้เจเฟต วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ อย่าง
ตรวจผลงาน
แบบทดสอบ

3. เกณฑ์การให้คะแนน
: จัดไบอัสให้เจเฟต วัดและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการได้ จะได้ 1 คะแนน

