แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ชื่อวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ชื่อหน่วย ไดแอก (Diac)
ชื่อเรื่อง ไดแอก (Diac)

หน่วยที่ 14
สอนสัปดาห์ที่ 14
คาบรวม 70
จานวนคาบ 5

หัวข้ อเรื่อง
ด้านความรู้
1. บรรยายโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดแอกได้
ด้านทักษะ
2. วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ได้
ด้านจิตพิสัย
3. ติดตามการทางานของไดแอกได้
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4. วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สาระสาคัญ
ไดแอก (DIAC) หรื อ “DIODE-AC” เป็ นอุปกรณ์จุดชนวนไทรแอก ลักษณะโครงสร้างจะเป็ นสาร
P-N 3 ชั้น รอยต่อเหมือนกันกับทรานซิ สเตอร์ ไดแอกทาหน้าที่ป้องกันการกระโชกของแรงดันไฟสลับที่อาจ
ทาให้ไทรแอกชารุ ดเสี ยหาย และทาหน้าที่ควบคุ มเฟสกาหนดเวลาเริ่ มทางานของไทรแอก เมื่อนาทั้งหมดมา
ประกอบเป็ นวงจร สามารถทาให้วงจรทางานหรื อหยุดทางานได้ตามการควบคุมของไดแอก

สมรรถนะอาชีพประจาหน่ วย
1. วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์

คาศัพท์ สาคัญ
1. ไดแอก ( DIAC ) หรื อไดโอด-เอซี เป็ นอุปกรณ์จุดชนวนไทรแอก ที่ถูกออกแบบให้สามารถนากระแส
ได้ 2 ทางที่แรงดันค่าหนึ่ง ลักษณะโครงสร้างจะเป็ นสาร P-N-P 3 ชั้น 2 รอยต่อเหมือนกับทรานซี สเตอร์ แสดง

ดังรู ปที่ 1 แต่แตกต่างจากทรานซี สเตอร์ ตรงที่ความเข้มของการโด๊ป ( Dope ) สาร จึงทาให้รอยต่อทั้งสองของ
ไดแอกเหมือนกัน จึงทาให้มีคุณสมบัติเป็ นสวิตซ์ได้ 2 ทาง และค่าแรงดันเริ่ มต้นที่จะทาให้ไดแอกนากระแสได้
นั้นจะอยูใ่ นช่วง 29-30 โวลต์

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้


จุดประสงค์ ทวั่ ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการบรรยายโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดแอก (ด้ านความรู้ )
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการวัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ (ด้ านทักษะ)
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการติดตามการทางานของไดแอก (ด้านจิตพิสัย)
4. เพื่อวัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม)



จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. บรรยายโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดแอกได้ (ด้านความรู้)
2. วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ (ด้านทักษะ)
3. ติดตามการทางานของไดแอกได้ (ด้านจิตพิสัย)
4. วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม)

เนือ้ หาสาระการสอน/การเรียนรู้

• ด้านความรู้(ทฤษฎี)
14.1 โครงสร้ างและสั ญลักษณ์ของไดแอก
ไดแอก ( DIAC ) หรื อไดโอด-เอซี เป็ นอุปกรณ์จุดชนวนไทรแอก ที่ถูกออกแบบให้สามารถนากระแส
ได้ 2 ทางที่แรงดันค่าหนึ่ง ลักษณะโครงสร้างจะเป็ นสาร P-N-P 3 ชั้น 2 รอยต่อเหมือนกับทรานซี สเตอร์ แสดง
ดังรู ปที่ 1 แต่แตกต่างจากทรานซี สเตอร์ ตรงที่ความเข้มของการโด๊ป ( Dope ) สาร จึงทาให้รอยต่อทั้งสองของ
ไดแอกเหมือนกัน จึงทาให้มีคุณสมบัติเป็ นสวิตซ์ได้ 2 ทาง และค่าแรงดันเริ่ มต้นที่จะทาให้ไดแอกนากระแสได้
นั้นจะอยูใ่ นช่วง 29-30 โวลต์
14.2 การทางานของไดแอก
การทางานของไดแอกนั้นจะอาศัยช่วงแรงดันพังทลาย ( Break Over Voltage ) เป็ นส่ วนของการ
ทางาน เมื่อป้ อนแรงดันบวก ( + ) เข้าที่ขา A1 ละแรงดันลบ (-) เข้าที่ขา A2 รอยต่อN และ P ตรงบริ เวณ A1 จะ
อยูใ่ นลักษณะไบอัสกลับ จึงไม่มีกระแสไหลจาก A1 ไปยัง A2 ได้ เมื่อเพิ่มแรงดันไบอัสดังกล่าวสู งขึ้นเรื่ อยๆ
จนถึงค่าแรงดันค่าหนึ่งจะทาให้กระแสสามารถไหลทะลุผา่ นรอยต่อ N-P มาได้ ส่ วนรอยต่อตรง A2 นั้น อยูใ่ น
สภาวะไบอัสตรงอยูแ่ ล้ว ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านไดแอกนี้ จึงเสมือนกับเป็ นกระแสที่เกิดจากการพังทลาย ของ
ไดโอดและถ้าหากไม่มีการจากัดกระแสแล้วแอกก็สามารถพังได้เช่นกัน ถ้าเราสลับขั้วศักย์แรงดัน A1 และ A2
การทางานของไดแอกก็จะเป็ นเช่นเดียวกับกรณี ดงั กล่าวที่ผา่ นมา เขียนเป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงดัน
ตกคร่ อมตัวไดแอก และกระแสที่ไหลผ่านไดแอกได้ ดังรู ปที่ 14.2
จากกราฟ เมื่อไดแอกนากระแสแรงดันตกคร่ อมตัวไดแอกจะลดค่าลงอีกเล็กน้อย โดยปกติจะลดลงจาก
ค่าแรงดันพังประมาณ 5 โวลต์
จากลักษณะสมบัติของไดแอก จึงเห็นได้วา่ ไดแอกเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็ นตัวป้ อนกระแสจุดชนวน
ให้กบั อุปกรณ์ไทรแอก เพราะนากระแสได้ 2 ด้าน
ตัวอย่าง ค่าแรงดันของไดแอกเบอร์ ต่างๆ
GT – 32 แถบสี แดง VBO = 27-37 V
GT – 35 แถบสี ส้ม VBO = 30-40 V
GT – 40 แถบสี เหลือง VBO = 38-48 V
GT – 50 แถบสี เขียว VBO = 56-70 V
14.3 การวัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์
การวัดหาขาของไดแอก พิจารณาได้จากโครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดแอก ดังรู ปที่ 14.3
ตั้งโอห์มมิเตอร์ ที่ยา่ นวัด R x 10
กรณี ที่ 1 เอาสายมิเตอร์ศกั ย์ไฟบวกจับที่ขา A1 สายมิเตอร์ศกั ย์ไฟลบจับที่ขา A2 เข็มจะชี้ที่ตาแหน่ง
กรณี ที่ 2 ทาการกลับขั้ว ผลที่ได้จะเป็ น แสดงว่าไดแอกมีสภาพดี

• ด้านทักษะ+ด้านจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ด้านจิตพิสัย) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2-3)
1. การทดลองที่ 14 ไดแอก (Diac)
2. แบบทดสอบบทที่ 14

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่
4)
1. วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ( 15 นาที )
1. ผูส้ อนให้ ผูเ้ รี ย นอ่ า นสาระส าคัญ หน่ ว ยที่
14 เรื่ อง ไดแอก (Diac) หน้า 169
2. ผูส้ อนแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนของหน่ วยที่
14 เรื่ อง ไดแอก (Diac)
3. ผูส้ อนให้ผู้เ รี ย นบรรยายโครงสร้ า ง และ
สัญลักษณ์ของไดแอก

1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ( 15 นาที )
1. ผูเ้ รี ยนอ่านสาระสาคัญ หน่ วยที่ 14 เรื่ อง ได
แอก (Diac) หน้า 169
2. ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจเกี่ ยวกับจุ ดประสงค์การ
เรี ยนของหน่วยเรี ยนที่ 14 เรื่ อง ไดแอก (Diac)
3. ผูเ้ รี ยนบรรยายโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของ
ไดแอก

2. ขั้นให้ ความรู้ (90 นาที )
1. ผูเ้ รี ยนศึกษาจาก PowerPoint และให้ผเู้ รี ยน
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
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละวงจรหน่ ว ยที่ 14 เรื่ อ ง ไดแอก
(Diac) (Zener diode) โดยเลือกจดบันทึกเนื้ อหาที่
สาคัญ
2. ผูเ้ รี ย นซัก ถามข้อ สงสั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น และผู้เ รี ย น
2. ผูส้ อนเปิ ดโอกาส ให้ผเู้ รี ยนถามปั ญหา และ
ข้อสงสัยจากเนื้อหา โดยครู เป็ นผูต้ อบปั ญหาที่เกิดขึ้น ร่ ว มมื อ กับ ผูส้ อน พร้ อ มวัด และทดสอบไดแอกด้ว ย
ระหว่างการเรี ยนการสอน พร้อมวัดและทดสอบได โอห์มมิเตอร์
แอกด้วยโอห์มมิเตอร์
3. ขั้นประยุกต์ ใช้ ( 150 นาที )
3. ขั้นประยุกต์ ใช้ (150 นาที )
1. ผู้เ รี ย นท าการทดลองที่ 14 เรื่ อ ง ไดแอก
1. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนทาการทดลองที่ 14 เรื่ อง
(Diac) หน้า 173-175
ไดแอก (Diac) หน้า 173-175
2. ผูเ้ รี ยนสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
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. ผู้ส อนแนะน าให้ ผู้เ รี ย นเปิ ด PowerPoint
และให้ ผู้เ รี ยนเปิ ดเอกสารประกอบการสอนวิ ช า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 14 เรื่ อง ไดแอก
(Diac) และให้ผเู้ รี ยนศึกษารายละเอียดด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรู้ หรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล ( 45 นาที )
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหาที่ได้เรี ยน
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผู้ส อนให้ ผู้เ รี ยนท าแบบทดสอบบทที่ 14
หน้าที่ 176-177
3. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนศึ ก ษาเพิ่ม เติ มนอกห้องเรี ย น
ด้วย PowerPoint ที่จดั ทาขึ้น

4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล ( 45 นาที )
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหาที่ได้เรี ยนให้มีความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบบทที่ 14 หน้าที่ 176177
3. ผู ้ เ รี ยนศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห้ อ งเรี ยน ด้ ว ย
PowerPoint ที่จดั ทาขึ้น

(บรรลุจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 1-4)

(บรรลุจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรมข้ อที่ 1-4)

(รวม 300 นาที หรื อ 5 คาบเรี ยน)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
ก่อนเรียน
1. จัดเตรี ยมเอกสาร สื่ อการเรี ยนการสอนหน่วยที่ 14
2. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนของหน่วยที่ 14 และให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมใน
หน่วยที่ 14

ขณะเรียน
1. ปฏิบตั ิการทดลองที่ 14 ไดแอก (Diac)
2. ร่ วมกันสรุ ป “ไดแอก (Diac)

หลังเรียน
1. สรุ ปเนื้ อหา
2. ทาแบบทดสอบบทที่ 14

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสาเร็จของผู้เรียน
การทดลองที่ 14 ไดแอก (Diac), แบบทดสอบบทที่ 14

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการสอนวิ ช า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ และวงจร (Entrepreneurship)
(ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-4)
2. ใบความรู้ที่ 14 ไดแอก (Diac) (ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนขั้นให้ความรู ้ เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1-4)
3. การทดลองที่ 14 ไดแอก (Diac) ขั้นประยุกต์ใช้ ข้อ 1
4. แบบทดสอบบทที่ 14 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 ทดลองที่ 14 ไดแอก (Diac)

สื่ อของจริง
ไดแอก (Diac) (ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 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 14 ไดแอก (Diac)
2. สังเกตการทางาน
หลังเรียน
1. ตรวจแบบทดสอบบทที่ 14

คาถาม
1. จงบรรยายโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดแอก
2. วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ มีเทคนิคอย่างไร
3. การทางานของไดแอก คือ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสาเร็จของผู้เรียน
การทดลองที่ 14 ไดแอก (Diac), แบบทดสอบบทที่ 14

สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไดแอก (Diac)
1. วิเคราะห์และตีความหมาย
2. ตั้งคาถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกต์ความรู ้สู่งานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัตงิ านอาชีพ
1. วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคล้อง
จากการเรี ยน เรื่ อง วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มเกี่ยวกับไดแอก
(DIAC) หรื อ “DIODE-AC” เป็ นอุปกรณ์จุดชนวนไทรแอก ลักษณะโครงสร้างจะเป็ นสาร P-N 3 ชั้น
รอยต่อเหมือนกันกับทรานซิ สเตอร์ ไดแอกทาหน้าที่ป้องกันการกระโชกของแรงดันไฟสลับที่อาจทาให้ไทร
แอกชารุ ดเสี ยหาย และทาหน้าที่ควบคุ มเฟสกาหนดเวลาเริ่ มทางานของไทรแอก เมื่อนาทั้งหมดมาประกอบ
เป็ นวงจร สามารถทาให้วงจรทางานหรื อหยุดทางานได้ตามการควบคุมของไดแอก

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 บรรยายโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดแอกได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
บรรยายโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดแอกได้ จะได้ 2 คะแนน

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

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ จะได้ 3 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้ อที่ 3 ติดตามการทางานของไดแอกได้
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
ติดตามการทางานของไดแอกได้ จะได้ 2 คะแนน

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4 วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่ องมือ
3. เกณฑ์การให้คะแนน
ได้ 3 คะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
วัดและทดสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะ

