
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 5 หน่วยที	  5 
ชื	อวชิา วงจรพลัส์และสวติชิง สอนครั� งที	  8-9 

ชื	อหน่วย สวติช์ทรานซิสเตอร์ ชั	วโมงรวม  8  ชั	วโมง 
   ชื	อเรื	อง   สวติช์ทรานซิสเตอร์ จาํนวนชั	วโมง  8  ชั	วโมง 

 

 

หัวข้อเรื�องและงาน 
1. สวติช์อิเล็กทรอนิกส์ที	สร้างมาจากไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ 
     1.1 สวติช์ทรานซิสเตอร์ในอุดมคติ 
     1.2 สวติช์ทรานซิสเตอร์ในทางปฏิบติั 
     1.3 การออกแบบวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ 
     1.4 การเพิ	มความเร็วในการสวติช์ของทรานซิสเตอร์ 
2. สวติช์อิเล็กทรอนิกส์ที	สร้างจากเฟต 
    2.1 การใช ้JFET เป็นสวติช์อิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2 การใช ้MOSFET เป็นสวติช์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
   การสร้างสัญญาณรูปร่างต่างๆ ที	ใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  สามารถสร้างไดจ้ากการ
ปิด-เปิดวงจรของสวิตช์ที	ต่ออยู่ในส่วนต่างๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์  เพราะสามารถเปิด-ปิดไดเ้ร็ว 
และไม่มีสัญญาณรบกวน สวติช์ดงักล่าวสามารถสร้างมาจากทรานซิสเตอร์ เมื	อทรานซิสเตอร์อยูใ่นสภาวะไม่
นาํกระแส “OFF” คลา้ยกบัสวิตช์เปิดวงจร (Open circuit) ถา้หากทรานซิสเตอร์อยูใ่นสภาวะนาํกระแสเต็มที	 
“ON” จะคลา้ยกบัสวติช์ปิดวงจร (Close circuit) ทรานซิสเตอร์สวติช์และวงจรมลัติไวเบรเตอร์ 
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สมรรถนะที�พงึประสงค์  
 

ความรู้ ทกัษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. บอกลกัษณะของสวติชท์รานซิสเตอร์ได ้
2. เขียนวงจรสมมูลของสวติช ์
   ทรานซิสเตอร์ได ้
3. ออกแบบวงจรสวติชท์รานซิสเตอร์ได ้
4. อธิบายการทาํงานของสวติชท์รานซิสเตอร์ 
    ในทางปฏิบติัได ้
5. อธิบายการทาํงานของสปีดอพั 
    คาปาซิเตอร์ได ้
6. อธิบายการใชง้าน FET เป็นอิเลก็ทรอนิกส์ 
    สวติชไ์ด ้
7. อธิบายการใชง้าน MOSFET เป็น 
    อิเลก็ทรอนิกส์สวติชไ์ด ้

1. ใชอ้อสซิลโลสโคปวดัรูปร่าง 
     สญัญาณไฟฟ้าได ้
2. ประกอบวงจรทรานซิสเตอร์ 
     สวติชไ์ด ้
3. อ่านค่าทางไฟฟ้าจาก 
    ออสซิลโลสโคป 
4. เขียนรูปร่างสญัญาณที	ผา่นวงจร 
    ทรานซิสเตอร์สวติชไ์ด ้
 

1. ตรงต่อเวลา 
2 .มีความตระหนกัในหนา้ที	ของ 
   นกัศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
   และสงัคม 
4. แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดว้ยท่าที 
    ที	สวยงาม 
6. ทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 

 

เนื.อหาสาระ  
1. สวติช์อเิลก็ทรอนิกส์ที�สร้างมาจากไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ 
     1.1 สวติช์ทรานซิสเตอร์ในอุดมคติ 

เอาต์พุต

อนิพุต
Vo

RL

+Vcc

Vin

 
 

เอาต์พุต

อนิพุต
Vo = Vcc

RL

+Vcc

VBE
+
-

            

อนิพุต
Vo =  0V

RL

+Vcc

VBE
+
-

เอาต์พุต
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     1.2 สวติช์ทรานซิสเตอร์ในทางปฏิบติั 

               

IC
(mA)

VCE (V)

IB = 0

IB = 1

IB = 2

IB = 3

IB = 4

IB = 5

0

D
C
 L

O
A
D
 L

IN
E

IC max

0

V
cc

ย่านแอ๊กถีฟ

ย่า
นอิ
มต
ัว

ย่า
นค
ัตอ
อฟ

VCE(sat) VCE(off)

VCE = Ic x RL

 
     1.3 การออกแบบวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ 

                        

เอาต์พุต

IB(on)

RL

+Vcc

VI(on)

RB Vo

Q1

IC(on)

 
     1.4 การเพิ	มความเร็วในการสวติช์ของทรานซิสเตอร์ 

                   

เอาตพุ์ต

RL

+12V

VI
RB Vo

QCs
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2. สวติช์อเิลก็ทรอนิกส์ที�สร้างจากเฟต 
    2.1 การใช ้JFET เป็นสวติช์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
     
       2.2 การใช ้MOSFET เป็นสวติช์อิเล็กทรอนิกส์ 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั.นตอนการสอน  

(กจิกรรมของครู) 

ขั.นตอนการเรียน  

(กจิกรรมผู้เรียน) 

เครื�องมือ/การวดัผล 

ประเมินผล 
1.ขั.นนําเข้าสู่บทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2 ครูสอบถามความสาํคญัของสวติช์ 
      ทรานซิสเตอร์ในงานไฟฟ้าและ 
      อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียน บทที	 5 

 1.1  นกัเรียนรับฟังจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2  นกัเรียนบอกความสาํคญัสวติช ์

      ทรานซิสเตอร์ในงานไฟฟ้าและ 
        อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 นกัเรียนทาํทดสอบก่อนเรียน บทที	 5 

 1. คาํถามประจาํหน่วย 
 2. แบบทดสอบก่อน 
     เรียนหน่วยที	 5 

2. ขั.นสอนทฤษฎ ี   
 2.1 ครูอธิบายสวติชท์รานซิสเตอร์ 
      ใชสื้	อ power point ประกอบ 
 2.2 ซกัถามปัญหาเกี	ยวกบัสวติชท์รานซิสเตอร์ 
       ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

2.1 รับฟังคาํบรรยาย 
2.2 ตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น 

  1. power point บทที	 5 
  2. คาํถามบทที	 5 

3. ขั.นสรุป   
   3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและครูซกัถาม 
         ปัญหาขอ้สงสยั 

3.1 นกัเรียนช่วยครูสรุปและตอบคาํถาม 
3.2 จดบททึกยอ่ 

 1. ใบสรุปหน่วยที	 5 

4. ขั.นสอนปฎบิตั ิ   
   4.1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
   4.2 ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 6 
   4.3 ควบคุมการปฏิบติังาน 
   4.4 ตรวจผลงานของนกัศึกษา 

4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
4.2 นกัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 6 
4.3 ปฏิบติังานตามใบงาน 
4.4 ส่งผลงานการปฏิบติั 

 1.ใบตรวจการปฏิบติังาน 
     หน่วยที	 5 
  

5. ขั.นการประเมนิผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 5 
   5.2 ดูแลนกัเรียนไม่ใหทุ้จริต 
   5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 5 
5.2 ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดส่งแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
    หน่วยที	 5 

6. ขั.นมอบหมายงาน   
   6.1 มอบหมายใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติม 
         เกี	ยวกบัสวติชท์รานซิสเตอร์ที	ใชใ้นงาน 
        ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  ทาํรายงานส่ง 
         อาทิตยต์่อไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหน่วยที	 5 

   7.1 ตรวจความเรียบร้อยของชุดฝึกและความ 
        เรียบร้อยของหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังาน 
 
 
 

7.1 ช่วยกนัจดัเก็บชุดฝึกและทาํความสะอาด 
      หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบร้อย 
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งานที�มอบหมายหรือกจิกรรม 

ก่อนเรียน 
  - นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที	 5 
ขณะเรียน 

  ใหน้กัศึกษาอภิปรายเกี	ยวกบัสวติช์ทรานซิสเตอร์ 
หลงัเรียน 

- นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยที	 5 
- ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบัการนาํสวติช์ทรานซิสเตอร์ไปใชใ้นงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ แลว้ทาํรายงานส่งในอาทิตยต่์อไป 
สื�อการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวงจรพลัส์และสวติชิง  หน่วยที	 5 เรื	องสวติช์ทรานซิสเตอร์ 
2. power point เรื	องสวิตช์ทรานซิสเตอร์ 
3. ของจริง (เครื	องกาํเนิดสัญญาณ, ออสซิลโลสโคป, อาร์, ซี ตามวงจรใบงานการทดลองที	 6) 
4. ใบมอบหมายงานที	 5 

การวดัผลการเรียน 

 ก่อนเรียน 
  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 5 จาํนวน 10 ขอ้ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปัญหา,  ความสนใจ,  ความตั�งใจ, การอภิปราย, การปฏิบติังาน 
 หลงัเรียน 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 5 จาํนวน 10 ขอ้ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลหลงัการเรียนหน่วยที	 5 จาํนวน 10 ขอ้ (แบบเลือกตอบ ) 
 2. แบบใหค้ะแนนการปฏิบติังาน 
 3.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน 
 4.  สังเกตจากการตอบคาํถาม / การอภิปราย 
เอกสารอ้างองิ 

              1. สุชิน ชินสีห์. (2557).  วงจรพลัส์และสวติชิง.  
                  นนทบุรี : โรงพิมพ ์ บริษทั ศูนยห์นงัสือเมืองไทย จาํกดั. 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ของครู 
วนัที	……….… เดือน……………..…...……….  พ.ศ………….… 

                    รหสัวชิา  2105-2006                            ชื	อรายวชิา วงจรพลัส์และสวติชิง 

สาขาวชิา ช่างอเิลก็ทรอนิกส์                             ระดบัชั�น   ปวช.      ปีที	  2  กลุ่มที	    1,2 
 

1. หวัขอ้เนื�อหาที	สอน สวติช์ทรานซิสเตอร์              หน่วยที	  5 
2. จาํนวนนกัศึกษาเขา้เรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอยีด/หัวข้อ 

เนื.อหาที�สอน 
เข้าใจ/ 

ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

1. สวิตช์อิเลก็ทรอนิกส์ที	สร้างมาจากไบโพล่าร์
ทรานซิสเตอร์ 

  
   1.1 สวิตช์ทรานซิสเตอร์ในอุดมคติ   
  1.2 สวิตช์ทรานซิสเตอร์ในทางปฏิบติั   
   1.3 การออกแบบวงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์   
    1.4 การเพิ	มความเร็วในการสวิตช์ของทรานซิสเตอร์   
2. สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที	สร้างจากเฟต 
 

  
     2.1 การใช ้JFET เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์   
     2.2 การใช ้MOSFET เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์   
   

   

 

สรุป 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนกัเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ  สาํหรับนกัศึกษาที/ไม่เขา้ใจ/ปฏิบติั
ไม่ไดจ้ะแกไ้ขในการสอนครั> งต่อไป วนัที/….....
เดือน…….........…..พ.ศ……..........… 
โดยจะดาํเนินการดงันี>  
 

1. ………………………….………… 
2. …………………………….……… 
3. ……………………….…………… 
4. ………………………….………… 
5.     ………………………….………… 

 
ลงชื/อ……………………………. 

(...........................................) 
ครูผูส้อน 
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ใบประเมินผลหน่วยที�  5 
วชิา วงจรพลัส์และสวติชิง                                   ชื�อหน่วย  สวติช์ทรานซิสเตอร์ 

 

  

  คําชี.แจง   ใหเ้ลือกคาํตอบที	ถูกที	สุดแลว้ทาํเครื	องหมาย X  ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1. ขอ้ใดเป็นการทาํงานของสวติช์ทรานซิสเตอร์ในลกัษณะตดัวงจร 
    ก. วงจรที	ขา B ถูกไบอสัตรง วงจรที	ขา C ถูกไบอสัตรง 
    ข. วงจรที	ขา B ถูกไบอสักลบัวงจรที	ขา C ถูกไบอสัตรง 
    ค. วงจรที	ขา B ถูกไบอสัตรง วงจรที	ขา C ถูกไบอสักลบั 
    ง. วงจรที	ขา B ถูกไบอสักลบั วงจรที	ขา C ถูกไบอสักลบั 
 
รูปสําหรับคําถามข้อ 2-3 

D
C
 L

O
A
D
 L

IN
E

 
2. จากรูปที	กาํหนด ถา้ตอ้งการนาํทรานซิสเตอร์ไปใชใ้นวงจรขยายจะใชย้า่นการทาํงานหมายเลขใด 
    ก. 1     ข. 2 
    ค. 3     ง. 1 และ 3 
3. จากรูปที	กาํหนด ถา้ตอ้งการใหท้รานซิสเตอร์ทาํงานในลกัษณะเป็นสวติช์ทรานซิสเตอร์ จะใชย้า่นการ 
    ทาํงานในยา่นใด 
    ก. 1     ข. 2 
    ค. 3     ง. 1 และ 3 
4. ขอ้ใดเป็นวธีิการออกแบบทรานซิสเตอร์ ON ที	ถูกตอ้ง เมื	อเลือกใชท้รานซิสเตอร์ชนิด NPN 
    ก. แรงดนัที	ขา B เป็นไฟบวก แรงดนัที	ขา C เป็นไฟบวก เมื	อเทียบกบักราวด์ 
    ข. แรงดนัที	ขา B เป็นไฟลบ   แรงดนัที	ขา C เป็นไฟลบ   เมื	อเทียบกบักราวด์ 
    ค. แรงดนัที	ขา B เป็นไฟบวก แรงดนัที	ขา C เป็นไฟลบ   เมื	อเทียบกบักราวด์ 
    ง. แรงดนัที	ขา B เป็นไฟลบ    แรงดนัที	ขา C เป็นไฟบวก เมื	อเทียบกบักราวด์ 
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5. สาเหตุที	ทาํใหท้รานซิสเตอร์ในทางปฏิบติัทาํงานไดช้า้ลง และรูปร่างสัญญาณเกิดการหน่วง 
    เนื	องมาจากสิ	งใด 
    ก. เกิดค่า R ในตวัทรานซิสเตอร์     ข. เกิดค่า C ในตวัทรานซิสเตอร์ 
    ค. เกิดค่า L ในตวัทรานซิสเตอร์     ง. เกิดค่า R และ L ในตวัทรานซิสเตอร์ 
6. การแกปั้ญหาใหท้รานซิสเตอร์มีความเร็วในการเป็นสวิตช์สูงขึ�นจะต่อวงจรในลกัษณะใด 
 

   
 

7. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้ดีของเฟตเมื	อเทียบกบัไบโพล่าทรานซิสเตอร์ 
    ก. ขนาดเล็ก (เมื	อกระแสเท่ากนั)     ข. อุณหภูมิไม่มีผลต่อการทาํงาน 
    ค. ความเร็วในการเป็นสวิตช์     ง. ราคาถูก 
 

วงจรสําหรับข้อ 8-10 

                     
 

8. จากวงจรในรูปที	กาํหนด ถา้หาก MOSFET นาํกระแสเต็มที	 10 mA ค่าของตวัตา้นทาน RL จะตอ้งมี 
    ค่าใด 
    ก. 120 Ω     ข. 1.0 KΩ 
    ค. 1.2 KΩ     ง.  2.4 KΩ 
9. จากวงจรในรูปที	กาํหนด ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุทาํให้ VOUT = 12 V 
    ก. แรงดนั VIN เป็นไฟฟ้าศกัดิo ศูนย ์    ข. แรงดนั VIN เป็นไฟฟ้าศกัดิo บวก 
    ค. แรงดนั VIN เป็นไฟฟ้าศกัดิo ลบ     ง. MOSFET เสียหายในลกัษณะ open ระหวา่ง D-S 
 
 



 

วงจรพลัส์และสวิตชิง                                                                                                                                                                           

77

 
10. ขอ้ใดเป็นสัญลกัษณ์ของ D-MOSFET ชนิด P-channel  
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เฉลยใบประเมินผลหน่วยที� 5 
 คาํตอบของแบบประเมินผลหน่วยที	 5 
 

ขอ้ที	 1 =    ง 
ขอ้ที	 2 =    ข 
ขอ้ที	 3  =    ง 
ขอ้ที	 4 =    ก 
ขอ้ที	 5  =    ข 
ขอ้ที	 6 =    ก 
ขอ้ที	 7 =    ง 
ขอ้ที	 8  =    ค 
ขอ้ที	 9 =    ข 
ขอ้ที	 10  =    ข 
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แบบให้คะแนนการปฏิบัตงิาน 
  วชิา วงจรพลัส์และสวติชิง 
  ชื�อหน่วย สวติช์ทรานซิสเตอร์ 

  เรื�อง สวติช์ทรานซิสเตอร์ 

 

 

รายการที�ประเมิน 

คะแนน 

หมายเหตุ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที�ได้ 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน    

1.1   การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเครื	องมือ 1   

1.2   การใชเ้ครื	องมือไดถู้กตอ้ง 1   

1.3  ปฏิบติังานถูกตอ้งตามขั�นตอน 1   

1.4  เก็บรักษาเครื	องมือ และชุดทดลอง 1   

2.  ผลงาน    

ใบงานที	 6 เรื	องสวติช์ทรานซิสเตอร์    

2.1  สวติช์ทรานซิสเตอร์ 3   

2.2  การเพิ/มความเร็วใหส้วิตช์ทรานซิสเตอร์ 3   

2.3  การต่อทรานซิสเตอร์ 2 ชุด 3   

2.4 สวติช์อิเล็กทรอนิกส์ที	ทาํมาจากเฟต 3   

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน    

3.1  การใหค้วามสนใจในการปฏิบติังาน 1   

3.2  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 1   

3.3  ความเรียบร้อยหลงัปฏิบติังาน 1   

3.4  ความร่วมมือในกลุ่ม 1   

รวม 20   

 
 

ลงชื	อ                                    ผูป้ระเมิน 
         (..................................)  


