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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 

 

ลักษณะรายวิชา 
 
รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (Electrical Devices and Circuit)  
หน่วยกิต (ท-ป-น)   1-3-2  เวลาเรียนต่อภาคเรียน 72 ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. เข้าใจโครงสร้าง การท างานและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. มีทักษะการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจร การทดสอบการท างานของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยเป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง การท างานและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ต่อวงจรและทดสอบการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
4. วิเคราะห์และแก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานทดสอบคุณสมบัติของสารกึ่งตัวน า ตรวจสอบอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
งานตรวจสอบไดโอด UJT PUT ทรานซิสเตอร์ เฟ็ต งานตรวจสอบอุปกรณ์ไทรีสเตอร์ งานวัดอุปกรณ์เชื่อมโยง
ทางแสงด้วยมัลติมิเตอร์ งานต่อ ทดสอบ วิเคราะห์และแก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมัลติ
มิเตอร์ และออสซิลโลสโคป วงจรเรียงกระแสด้วยไดโอด วงจรรักษาระดับแรงดันให้คงที่ วงจรประยุกต์ใช้งาน
อุปกรณ์ไทรีสเตอร์ วงจรประยุกต์ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสง วงจรก าเนิดสัญญาณ วงจรรวมตั้งเวลา ด้วยไอซี 
วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายก าลัง วงจรออปแอมป์ การเชื่อมต่อวงจรอนาลอกกับวงจรดิจิตอล การ
ออกแบบและจัดท าแผ่น PCB 
 
 
 
 
 



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 

 

แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 
 

หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 
1. สารกึ่งตัวน าและไดโอด              1.1 งานตรวจสอบคุณสมบัติ

ของไดโอด 
1.2 งานต่อวงจรและวัดค่า
ไดโอด 

1.1 แสดงความรู้โครงสร้างและ
สัญลักษณ์ของไดโอด 
1.2 วัดหาขาของไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์ 
1.3 ต่อวงจรและวัดค่าของไดโอดตาม
ขั้นตอน 

3 

1.3 งานต่อวงจรและวัดค่า
ของวงจรเรียงกระแสแบบ
ครึ่งคลื่น 

1.4 ต่อวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
1.5 วัดค่าของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่ง
คลื่นด้วยมัลติมิเตอร์และออลซิลโลสโคป 

3 

1.4 งานต่อวงจรและวัดค่า
ของวงจรเรียงกระแสแบบ
เต็มคลื่น 

1.6 ต่อวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
1.7 วัดค่าของวงจรเรียงกระแสแบบเต็ม
คลื่นด้วยมัลติมิเตอร์และออลซิลโลสโคป 

3 

1.5 งานต่อวงจรและวัดค่า
ของวงจรเรียงกระแสเต็ม
คลื่นแบบบริดจ์ 

1.8 ตรวจสอบการต่อไดโอดแบบบริดจ์ 
1.9 ต่อวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบ
บริดจ์ 
1.10 วัดค่าของวงจรเรียงกระแสเต็ม
คลื่นแบบบริดจ์ด้วยมัลติมิเตอร์และออล
ซิลโลสโคป 

3 

2. ซีเนอร์ไดโอด 2.1 งานต่อวงจรและวัดค่า 
ซีเนอร์ไดโอด 
 

2.1 ตรวจสอบซีเนอร์ไดโอด 
2.2 ต่อวงจรของซีเนอร์ไดโอด 
2.3 วัดค่าของซีเนอร์ไดโอดด้วยมัลติ
มิเตอร์ 

3 

2.2 งานการควบคุมแรงดัน
ให้คงท่ีด้วยซีเนอร์ไดโอด   

2.4 ต่อวงจรการควบคุมแรงดันให้คงที่
ด้วยซีเนอร์ไดโอดตามรูปวงจร 
2.5 วัดค่าการควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วย
ซีเนอร์ไดโอดโดยใช้มัลติมิเตอร์   
2.6 วัดค่าการควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วย
ซีเนอร์ไดโอดโดยใช้ออสซิลโลสโคป 

3 

3. ทรานซิสเตอร์    3.1 ทรานซิสเตอร์ 
 

3.1 วัดและหาต าแหน่งของขาทรานซิส 
เตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ 
3.2 วัดและหาค่าชนิดต่าง ๆ ของ
ทรานซิสเตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ 
3.3 ต่อวงจรหาค่าต่าง ๆ ของ
ทรานซิสเตอร์ตามรูปวงจร 

3 
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แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย 
 
หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน สมรรถนะ ชม. 

  3.2 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 3.4 วัดและหาต าแหน่งของขาทรานซิส 
เตอร์สนามไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ 
3.5 วัดและหาค่าชนิดต่าง ๆ ของทราน 
ซิสเตอร์สนามไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ 
3.6 ต่อวงจรหาค่าต่าง ๆ ของ
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าตามรูปวงจร 

3 

4. ไทริสเตอร์                 4.1 เอส ซี อาร์ 4.1 วัดค่าต าแหน่งขาของเอส ซี อาร์
ด้วยมัลติมิเตอร์ 
4.2 ต่อวงจรของเอส ซี อาร์ตามรูปวงจร 
4.3 วัดค่าวงจรของเอส ซี อาร์ตามรูป
วงจร 

3 

4.2 เทอร์มิเตอร์ และวาริสเตอร์ 4.4 ตรวจสอบเทอร์มิเตอร์ตามชนิด  
การท างาน 
4.5 ต่อวงจรและวัดค่าของเทอร์มิเตอร์ 
และวาริสเตอร์ตามข้ันตอน 

3 

4.3 ไดแอก 4.6 ต่อวงจรของไดแอกตามขั้นตอน 
4.7 วัดและหาค่าของไดแอกด้วยมัลติ
มิเตอร์ 

3 

4.4 ไทรแอก 4.6 ต่อวงจรของไทรแอกตามขั้นตอน 
4.7 วัดและหาค่าของไทรแอกด้วยมัลติ
มิเตอร์ 

3 

5. ยูเจที                5.1 ยูเจที 
 

5.1 ตรวจสอบยูเจทีด้วยมัลติมิเตอร์ 
5.2 ต่อวงจรและวัดค่าของยูเจที  
ด้วยมัลติมิเตอร์ 

3 

6. อุปกรณ์โฟโต้                 6.1 อุปกรณ์โฟโต้ 
 
 

6.1 ตรวจสอบอุปกรณ์โฟโต้ด้วยมัลติ
มิเตอร์ 
6.2 ต่อวงจรและวัดค่าของอุปกรณ์โฟโต้
ตามข้ันตอน 

3 

7. 
 

ออปโต้คัปเปลอร์ 
 

7.1 ออปโต้คัปเปลอร์ 7.1 ตรวจสอบวงจรออปโต้คัปเปลอร์
ด้วยมัลติมิเตอร์ 
7.2 ต่อวงจรออปโต้คัปเปลอร์ตาม
ขั้นตอน 
7.3 วัดค่าของวงจรออปโต้คัปเปลอร์
ด้วยมัลติมิเตอร์ 

3 
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8. ไอซีชนิดต่าง ๆ         8.1 ไอซีตั้งเวลา 555 8.1 ต่อวงจรของไอซีตั้งเวลา 555 ตาม
รูปวงจร 
8.2 วัดค่าของวงจรของไอซีตั้งเวลา 555 
ด้วยออสซิลโลสโคป 

3 

8.2 ไอซีเร็กกูเลเตอร์ 8.3 ต่อวงจรของไอซีเร็กกูเลเตอร์ ตาม
รูปวงจร 
8.4 วัดค่าของวงจรของไอซีเร็กกูเลเตอร์
ด้วยมัลติมิเตอร์ 

3 

8.3 ไอซีออปแอมป์ 8.5 ต่อวงจรและวัดค่าของไอซีออป
แอมป์ตามข้ันตอน 
8.6 วิเคราะห์และแก้ไขจุดบกพร่องของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

3 
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ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 1 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานตรวจสอบสารกึ่งตัวน าและไดโอด  
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 บอกโครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอดได้ถูกต้อง 
1.2 วัดหาขาของไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.3 เขียนกราฟคุณสมบัติของไดโอดได้ถูกต้อง 
1.4 ใช้เครื่องมือในการทดสอบไดโอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
1.5 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน 
 2.1 แสดงความรู้โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอด 
 2.2 วัดหาขาของไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.3 ต่อวงจรและวัดค่าของไดโอดตามข้ันตอน 
 
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                              1  เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 
   ปรับค่าได้ 0-30 V                      1 เครื่อง 
3. ออสซิลโลสโคป                         1  เครื่อง 
4. สวิทช์ตัดต่อ                             1  ตัว 
5. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 ชุด 

1. ไดโอดเบอร์  1N4001      จ านวน  1 ตัว 
2. ไดโอดเบอร์  1N4002      จ านวน  1 ตัว 
3. ไดโอดเบอร์  1N4007      จ านวน  1 ตัว 
4. ไดโอดเบอร์  1N5407      จ านวน  1 ตัว 
5. ไดโอดเบอร์  1N60         จ านวน  1 ตัว 
6. ไดโอดเบอร์  1N34A       จ านวน  1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนปฏิบัติใบงาน 
 การวัดและการตรวจสอบขาไดโอด 
     วิธีที่ 1.  ดูจากลักษณะภายนอกของไดโอด คือดูที่แถบสีเทาของตัวอุปกรณ์จะเป็นขาแคโทด (K) และ 
อีกด้านจะเป็นขาแอโนด (A) 
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   ก าหนดให้  ขา A มีข้ัวเป็น +  
        ขา K มีข้ัวเป็น -   

 
รูปที่ 1.1  ลักษณะของไดโอด 
 

 วิธีที่ 2.  เป็นการตรวจสอบโดยใช้โอห์มมิเตอร์ 
                 ขั้นตอนที่ 1.  เริ่มจากการปรับย่านมัลติมิเตอร์ไปที่  R x 1  หรือ  R x 10 
 ขั้นตอนที่ 2.  ท าการวัด 
  ครั้งที่ 1 เมื่อไดโอดได้รับแรงไฟไบอัสตรงจะยอมให้กระแสไหลผ่าน  
  ครั้งที่ 2 เมื่อไดโอดได้รับแรงไฟไบอัสกลับจะไม่มีกระแสไหลผ่าน 
 อาการเสียของไดโอด 

1.  วัดทั้ง 2 ครั้งสลับกันจ่ายแรงไฟไบอัสตรงเข็มมัลติมิเตอร์ชี้ไปทางขวาสุดในครั้งที่ 1 และ จ่าย 
แรงไฟไบอัสกลับเข็มมัลติมิเตอร์ชี้ไปทางขวาในครั้งที่ 2 แสดงว่าไดโอดรั่ว 

2.  วัดทั้ง 2 ครั้งสลับกันเข็มมัลติมิเตอร์ไม่ข้ึนทั้ง 2 ครั้งแสดงว่าไดโอดขาด 
 3.  วัดทั้ง 2 ครั้งสลับกันเข็มมัลติมิเตอร์ชี้ไปทางขวามือสุดทั้ง 2 ครั้งแสดงว่าไดโอดลัดวงจร 
 
 

5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ในการใช้งานไบอัสตรงจะต้องมีตัวต้านทานจ ากัดกระแสต่อไว้เสมอ มิฉะนั้น ไดโอดอาจจะไหม้ได้ เพราะ
มีกระแสสูงเกินไป โดย  
    ค่าของตัวต้านทานจ ากัดกระแส =  แรงดันแหล่งจ่ายไฟ-แรงดันตกคร่อมไดโอด 
          กระแสที่ต้องการให้ไหลผ่านไดโอด 
 5.2 การใช้งานในสภาวะไบอัสกลับจะต้องระวังไม่ให้ไดโอดได้รับแรงดันไบอัสกลับเกินกว่าค่าแรงดันไบอัส
กลับสูงสุดที่ทนได้ เพราะอาจท าให้ ไดโอดระเบิดได้ 
 5.3 การใช้งานไดโอดเปล่งแสงหรือแอลอีดี จะต้องระวังไม่ให้กระแสเกินกว่า 20 mA เพราะจะท าให้แอลอีดี
ร้อนจัดจนเสียหายได้ 
 5.4 ไม่ควรให้แอลอีดีได้รับแรงดันไบอัสกลับ เพราะอาจท าให้เสียหายได้ทันที หากไม่ทราบขั้วแรงดันที่จะต่อ 
แอลอีดี ควรใช้ไดโอดป้องกัน การต่อกลับขั้วไว้ด้วย 
 5.5 ค่าแรงดันที่ตกคร่อมแอลอีดีในสภาวะท างานจะแตกต่างกันไปตามสารที่ใช้ท าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้ 
แอลอีดี สีแดง จะมีแรงดันตกคร่อม 1.6-2.0 V 
 
6. ล าดับขั้นการทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1  ตั้งมัลติมิเตอร์ ไปที่สเกล R x 10 จากนั้นท าการปรับสู่ต าแหน่งศูนย์ (Zero Adjust)  
 6.2 วัดค่าความต้านทานของไดโอดเบอร์ต่างๆ  ตามตารางที่ 1.1 ในลักษณะไบอัสตรง บันทึกผลการทดลอง
ลงในตารางที ่1.1  
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GQ5RU7OWDbQ 
 

 

A 
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ก) การวัดแบบไบอัสตรง   ข) การวัดแบบไบอัสกลับ 
รูปที่ 1.2  การวัดไดโอดแบบไบอัสตรง 

 
 6.3 วัดค่าความต้านทานของไดโอดเบอร์ต่างๆ ตามตารางที่ 1.1 ในลักษณะไบอัสกลับ บันทึกผลการทดลอง
ลงในตารางที ่1.1  

6.4 ตั้งมัลติมิเตอร์ ไปที่สเกล R x 10K จากนั้นท าการปรับสู่ต าแหน่งศูนย์ (Zero Adjust)  
6.5 วัดค่าความต้านทานของไดโอดเบอร์ต่างๆ ตามตารางท่ี 1.1 ในลักษณะไบอัสตรง บันทึกผลการทดลอง 

ลงในตารางที ่1.1  (ท าเหมือนข้อ 6.2) 
 6.6 วัดค่าความต้านทานของไดโอดเบอร์ต่างๆ ตามตารางที่ 1.1 ในลักษณะไบอัสกลับ บันทึกผลการทดลอง
ลงในตารางที ่1.1 (ท าเหมือนข้อ 6.3) 
 
ตารางท่ี 1.1  การวัดค่าความต้านทานลักษณะไบอัสตรงและไบอัสกลับ 

เบอร์ 

การวัดค่าความต้านทานมีหน่วยเป็น Ω 
ชนิด สภาพ 

ใช้สเกล Rx 10 ใช้สเกล Rx 10K 
ไบอัสตรง ไบอัสกลับ ไบอัสตรง ไบอัสกลับ ซิลิกอนหรือ 

เยอรมันเนียม 
ดี / ช ารุด 

1 1N4001       
2 1N4002       
3 1N4007       
4 1N5407       
5 1N60       

 
 6.7 ต่อวงจรตามรูปที่ 1.3  
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.3 การต่อวงจรไบอัสตรงของวงจรไดโอด  
 

 

1K 
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 6.8 ใช้ไดโอดชนิดซิลิกอน 
 6.9 ปรับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงจาก 0-10 V ตามตารางท่ี 1.2   
 6.9 ตั้งย่านการวัดของมัลติมิเตอร์ย่านโวลต์ไฟตรงที่ 10 V  และตั้งย่านค่าการวัดกระแสที่ย่าน 250 mA 
 6.10 ปรับค่าแรงดัน VS ตามตารางท่ี 1.2  ใช้โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันตกคร่อมไดโอด VD และวัดค่ากระแส ID   
   แล้วบันทึกผล ลงในตารางที่  1.2   
 6.11 เปลี่ยนไดโอดเป็นแบบเยอรมันเนียม (Geramanium Diode) แล้วท าการทดลองเหมือนกับขั้นตอน 
    ที่ 6.9 – 6.10 
 
 ตารางท่ี 1.2 บันทึกผลการทดลองการวัดแรงดันตกคร่อมไดโอด VD และวัดค่ากระแส ID 

ซิลิกอน 
(Si) 

VS (V) 0 0.2 0.4 0.8 1 2 4 6 8 
VD (V)          

ID (mA)          
เยอรมัน
เนียม 
(Ge) 

VS (V) 0 0.2 0.4 0.8 1 2 4 6 8 
VD (V)          

ID (mA)          
 

 
 6.12 น าค่าของแรงดันตกคร่อมไดโอด VD และกระแสที่ไหลผ่านไดโอด ID  ไปเขียนกราฟแสดงคุณลักษณะ 
     ของไดโอดขณะไบอัสตรง (Forward Bias)  ในกราฟรูปที่ 1.6  
 6.13 ต่อวงจรตามรูปที่ 1.4 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4 การต่อวงจรไบอัสกลับของวงจรไดโอด 
 

 6.14 ใช้ไดโอดชนิดซิลิกอน 
 6.15 ปรับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงจาก 0-10 V ตามตารางที่ 1.3   
 6.16 ตั้งย่านการวัดของมัลติมิเตอร์ย่านโวลต์ไฟตรงที่ 10 V  และตั้งย่านค่าการวัดกระแสที่ย่าน 250 mA 
 6.17 ปรับค่าแรงดัน VS ตามตารางท่ี 1.3  ใช้โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันตกคร่อมไดโอด VD และวัดค่ากระแส ID   
   แล้วบันทึกผล ลงในตารางที่  1.3  
 6.18 เปลี่ยนไดโอดเป็นแบบเยอรมันเนียม (Geramanium Diode) แล้วท าการทดลองเหมือนกับขั้นตอนที่  
    6.9 – 6.10 
 6.19 น าค่าของแรงดันตกคร่อมไดโอด VD และกระแสที่ไหลผ่านไดโอด ID ไปเขียนกราฟแสดงคุณลักษณะ
ของไดโอดขณะไบอัสตรง (Forward Bias) ในกราฟรูปที่ 1.5  

1K 
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ตารางท่ี 1.3 บันทึกผลการทดลองการวัดแรงดันตกคร่อมไดโอด VD และวัดค่ากระแส ID 
ซิลิกอน 

(Si) 
VS (V) 0 2 4 8 10 12 14 16 18 
VD (V)          

ID (mA)          
เยอรมันเนียม 

(Ge) 
VS (V) 0 2 4 8 10 12 14 16 18 
VD (V)          

ID (mA)          
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.5  กราฟแสดงคุณลักษณะของไดโอดชนิดซิลิกอนและเยอรมันเนียม 
7. ค าถาม  
 7.1 จงอธิบายข้อแตกต่างในการวัดไดโอดแบบไบอัสตรงและการวัดไดโอดแบบไบอัสกลับ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................................... ....................... 
 7.2 ในการวัดค่าความต้านทานของไดโอดทั้ง สองครั้งมีค่าเท่ากัน หรือไม่ และที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร 
   จงอธิบาย 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................. .........................................................................................  
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ......................................................... ............................................................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 

-V +V 

I (mA 

)    

I (µA )    
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 1 เรื่อง งานตรวจสอบสารกึ่งตัวน าและไดโอด 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 https://www.youtube.com/watch?v=GQ5RU7OWDbQ 
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ใบงานที่ 2 หน่วยที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 2 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานต่อวงจรและวัดค่าของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น  
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ต่อวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นได้ถูกต้อง 
1.2 วัดและทดสอบวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง  
1.3 วัดและทดสอบวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นด้วยออสซิลโลสโคปได้ถูกต้อง 
1.4 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
2. สมรรถนะงาน 
 2.1 ต่อวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
 2.2 วัดค่าของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นด้วยมัลติมิเตอร์และออลซิลโลสโคป 
 
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
 

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                              1  เครื่อง 
2. หม้อแปลงแบบ  0 - 9 V              1  ตัว 
3. ออสซิลโลสโคป                         1  เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 ชุด 

1. ไดโอดเบอร์  1N4007   จ านวน  1 ตัว 
2. ตัวความต้านทานค่า 1K จ านวน  1 ตัว 
3. ตัวเก็บประจุ  47µF จ านวน  1 ตัว 
4. ตัวเก็บประจุ 10  µF จ านวน 1 ตัว 
5. ตัวเก็บประจุ 100  µF จ านวน 1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 ศึกษาการท างานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นก่อนปฏิบัติใบงาน 
 ลักษณะของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.1 วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
ที่มา : http://xn--12cf2dh2ca0a5c6bxd4ik1d.blogspot.com/2014/07/rectifier.html 
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V1

1V 

 ในการวาดรูปคลื่นนั้น ให้วาดรูปคลื่น 1 ลูก ลงในช่อง 1 ช่อง โดยรูปคลื่นที่อยู่ในใบงานนี้จะมีช่วงความถี่
เดียวกันตลอด เมื่อปรับ Time/div จนเห็นรูปคลื่นชัดเจนแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องปรับ Time/div อีก การอ่านค่า
แรงดันที่เอาต์พุตจะได้ค่าที่ไม่แน่นอนเนื่องจากมีค่าริปเปิล  ให้นักศึกษาหาค่าแรงดันเฉลี่ย ได้จากสูตร ค่าแรงดัน
เฉลี่ยของแรงดันเอาต์พุต (Vdc) = 0.318 Vp 
 
5. ข้อควรระวัง 
 1. ในการใช้ออสซิลโลสโคปวดัรูปคลื่นของสัญญาณทุกครั้งให้ปรับต าแหน่ง Volt/div  และ Time/div  ของ
ออสซิลโลสโคปให้อยู่ต าแหน่งเดิมและปรับ Variable  ให้อยู่ต าแหน่ง calibrate เสมอ 
 2. การใส่ตัวเก็บประจุเพ่ือท าหน้าที่กรอง (Filter)  ควรใส่ให้ถูกขั้วเพราะอาจท าให้ตัวเก็บประจุระเบิดได้ 
  
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1  ต่อวงจรตามรูปที่ 2.1 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.1 การต่อวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นแบบไบอัสตรง 

 
 6.2 ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันที่จุดต่างๆ  

Vin (VAC) =……………………. V  
V1 (VDC)  =……………………. V  

 6.3 ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันที่ Vin เปรียบเทียบกับ V1 โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ในต าแหน่ง DC สังเกต
รูปสัญญาณพร้อมบันทึกภาพท่ีได้ลงในรูปที่ 2.2  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.2 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 

 
  
 

Vin 

V1 V1 =……………………….VP 

Vin =…………………….Vp-p 

Vin V1 
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 6.4 ต่อวงจรทดลองตามรูปที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 การต่อ วงจรเรียงกระแสแบบครึ่ง
คลื่นแบบไบอัสกลับ 

 
 6.5 ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันที่จุดต่างๆ  

Vin (VAC) =………………………V  
V1 (VDC) =………………………V  

 6.6 ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันที่ Vin เปรียบเทียบกับ V1 โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ในต าแหน่ง DC สังเกต
รูปสัญญาณพร้อมบันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที่ 2.4   
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.4 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
  
 6.7 ต่อวงจรตามรูปที่ 2.5  
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 2.5  การต่อวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นแบบไบอัสตรงด้วยวงจรกรองกระแส 

 
 6.8 ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันที่จุด Vin (VAC) และ V1 (VDC) อ่านค่าแรงดันจากมัลติมิเตอร์บันทึกลงในใบงาน  

Vin (VAC) =………………. V (ตั้งมัลติมิเตอร์ย่านวัดแรงดันไฟสลับ)  
V1 (VDC) =…………………V (ตั้งมัลติมิเตอร์ย่านวัดแรงดันไฟตรง)  
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 6.9 ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันที่จุด Vin เปรียบเทียบกับจุด V1 โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ในต าแหน่ง DC 
สังเกตรูปสัญญาณพร้อมบันทึกภาพท่ีได้ลงในรูปที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน  
 
  หมายเหตุ  VP1 วัดจากเส้น 0 ถึงยอดแรงดันสูงสุด  
     VP2 วัดจากเส้น 0 ถึงยอดแรงดันต่ าสุด 

 
 6.10 เปลี่ยนค่า C= 47 μF ในวงจรรูปที่ 2.5 ใหม่เป็น C= 10 μF และ C= 100 μF ตามล าดับใช้
ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันที่ VIN เปรียบเทียบกับ V1 โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ในต าแหน่ง DC สังเกตรูปคลื่นที่
เปลี่ยนไป บันทึกค่าที่ได้ลงในรูปที่ 2.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
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7. ค าถาม  
 7.1 จงอธิบายความหมายของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.2 ค่าแรงดันไฟตรงที่ได้จากวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นมีค่าเท่าไร 
 ............................................................................................................. ......................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 7.3 ค่าแรงดันไฟตรงของวงจรกระแสแบบครึ่งคลื่นทางด้าน Output มีค่าเท่าไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ......................................................................................................................................................................  
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 

............................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 2 เรื่อง งานต่อวงจรและวัดค่าของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 www.sodkan.blogspot.com 
 http://xn--12cf2dh2ca0a5c6bxd4ik1d.blogspot.com/2014/07/rectifier.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sodkan.blogspot.com/
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ใบงานที่ 3 หน่วยที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 3 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานต่อวงจรและวัดค่าของวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น  
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา.................ชม. ก าหนดส่งงาน........ ............................ 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ต่อวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นได้ถูกต้อง 
1.2 วัดและทดสอบวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง  
1.3 วัดและทดสอบวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นด้วยออสซิลโลสโคปได้ถูกต้อง 
1.4 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

2. สมรรถนะงาน 
 2.1 ต่อวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
 2.2 วัดค่าของวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นด้วยมัลติมิเตอร์และออลซิลโลสโคป 
 
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                              1  เครื่อง 
2. หม้อแปลงแบบ  9-0-9 V             1  ตัว 
3. ออสซิลโลสโคป                        1  เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 ชุด 

1. ไดโอดเบอร์  1N4007   จ านวน  2 ตัว 
2. ตัวความต้านทานค่า 1K จ านวน  1 ตัว 
3. ตัวเก็บประจุ  10 µF   จ านวน  1 ตัว 
4. ตัวเก็บประจุ  100 µF  จ านวน  1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
  ศึกษาการท างานของวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบต่างๆ ก่อนปฏิบัติใบงาน 

 
5. ข้อควรระวัง 
 1. ในการใช้ออสซิลโลสโคปวดัรูปคลื่นของสัญญาณทุกครั้งให้ปรับต าแหน่ง Volt/div  และ Time/div  ของ
ออสซิลโลสโคปให้อยู่ต าแหน่งเดิมและปรับ Variable  ให้อยู่ต าแหน่ง calibrate เสมอ 
 2. การใส่ตัวเก็บประจุเพ่ือท าหน้าที่กรอง (Filter)  ควรใส่ให้ถูกขั้วเพราะอาจท าให้ตัวเก็บประจุระเบิดได้ 
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ข้อเสนอแนะ  
 ในการวาดรูปคลื่นนั้น ให้วาดรูปคลื่น 1 ลูก ลงในช่อง 1 ช่อง โดยรูปคลื่นที่อยู่ในใบงานนี้จะมีช่วงความถี่

เดียวกันตลอด เมื่อปรับ Time/div จนเห็นรูปคลื่นชัดเจนแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องปรับ Time/div อีก การอ่านค่า
แรงดันที่เอาต์พุตจะได้ค่าที่ไม่แน่นอนเนื่องจากมีค่าริปเปิล  ให้นักศึกษาหาค่าแรงดันเฉลี่ย ได้จากสูตร ค่าแรงดัน
เฉลี่ยของแรงดันเอาต์พุต (Vdc) = 0.318 Vp 

 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1 ต่อวงจรตามรูปที่ 3.1  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบไบอัสตรง 

 6.2  ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและกระแสที่จุดต่างๆ พร้อมบันทึกลงในใบงาน  
วัด V1 (AC) ได้ = ………...... V   วัด V2 (AC) ได้ = ………..... V  
วัด V3 (DC) ได้ = ………...... V   วัด I1 (DC) ได ้= ………...... mA  
 

 6.3  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูปคลื่น V1 , V2 เปรียบเทียบกับ V3 โดยปรับสวิตช ์เลือกให้อยู่ในต าแหน่ง DC 
สังเกตรูปสัญญาณพร้อมบันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่3.2 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
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 6.4 ต่อวงจรตามรูปที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.3 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบไบอัสกลับ 

 6.5  ใช้มัลติมิแตอร์วัดแรงดันและกระแสที่จุดต่างๆ พร้อมบันทึกลงในใบงาน  
วัด V1 (AC) ได้ = ………………. V   วัด V2 (AC) ได้ = ……………….. V  
วัด V3 (DC) ได้ = ………………. V   วัด I1 (DC) ได ้= ………………… mA  

 6.6 ใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูปคลื่น V1 , V2 เปรียบเทียบกับ V3 โดยปรับสวิตช์ เลือกให้อยู่ในต าแหน่ง DC 
สังเกตรูปสัญญาณพร้อมบันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที ่3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
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 6.7 ต่อวงจรตามรูปที่ 3.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.5 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบไบอัสตรงแบบกรองกระแส 

 6.8 ใช้มัลติมิแตอร์วัดแรงดันและกระแสที่จุดต่างๆ พร้อมบันทึกลงในใบงาน  
วัด V1 (AC) ได ้= ………………… V  วัด V2 (AC) ได ้= ……………….. V  
วัด V3 (DC) ได ้= ………………… V  วัด I1  (DC) ได ้= ……………….. mA  

 6.9 ใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูปคลื่น V1 , V2 เปรียบเทียบกับ V3  โดยปรับสวิตช์ เลือกให้อยู่ในต าแหน่ง DC 
สังเกตรูปสัญญาณพร้อมบันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที ่3.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.6 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
 

 
 6.10 ท าการเปลี่ยนค่า C1  ในรูปที่ 3.5 เป็น 10 μF , 100 μF ใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูปคลื่น V1 , V2 

เปรียบเทียบกับ V3   โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ในต าแหน่ง DC สังเกตความเปลี่ยนแปลงรูปสัญญาณพร้อม
บันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที ่3.7 
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รูปที่ 3.7 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
 

 หมายเหตุ  VP1 วัดจากเส้น 0 ถึงแรงดันยอดสูงสุด  
    VP2 วัดจากเส้น 0 ถึงแรงดันยอดต่ าสุด 

 
7. ค าถาม  
 7.1 ไดโอดที่ใช้ในวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นมีจ านวนกี่ตัว 

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................... ............................................................................. 
 7.2 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นต่างจากแบบครึ่งคลื่นอย่างไร อธิบาย 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.3 ท าไมวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นจึงต้องใช้ไดโอด 2 ตัว 
 ....................................................................................................................... ............................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 
 
 

C = 10 μF 

C = 100 μF 
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8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
  
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 3 เรื่อง งานต่อวงจรและวัดค่าของวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 

http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article 
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ใบงานที่ 4 หน่วยที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 4 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานต่อวงจรและวัดค่าของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์  
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ตรวจสอบการต่อไดโอดแบบบริดจ์ได้ถูกต้อง 
1.2 ต่อวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ได้ถูกต้อง 
1.3 วัดและทดสอบวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.4 วัดและทดสอบวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ด้วยออสซิลโลสโคปได้ถูกต้อง 
1.5 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน 
 2.1 ตรวจสอบการต่อไดโอดแบบบริดจ์ 
 2.2 ต่อวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ 
 2.3 วัดค่าของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ด้วยมัลติมิเตอร์และออลซิลโลสโคป 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                              2  เครื่อง 
2. หม้อแปลงแบบ  0-9 V                1  ตัว 
3. ออสซิลโลสโคป                         1  เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     1 ชุด 

1. ไดโอดเบอร์  1N4007   จ านวน  4 ตัว 
2. ตัวความต้านทานค่า 1K จ านวน  2 ตัว 
3. ตัวเก็บประจุ  47 µF      จ านวน  2 ตัว 
 

 
4. ค าแนะน า  

ศึกษาวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge rectifier) ก่อนปฏิบัติใบงาน 
5. ข้อควรระวัง 
 1. ในการใช้ออสซิลโลสโคปวดัรูปคลื่นของสัญญาณทุกครั้งให้ปรับต าแหน่ง Volt/div  และ Time/div  ของ
ออสซิลโลสโคปให้อยู่ต าแหน่งเดิมและปรับ Variable  ให้อยู่ต าแหน่ง calibrate เสมอ 
 2. การใส่ตัวเก็บประจุเพ่ือท าหน้าที่กรอง (Filter)  ควรใส่ให้ถูกขั้วเพราะอาจท าให้ตัวเก็บประจุระเบิดได้ 
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ข้อเสนอแนะ  
 ในการวาดรูปคลื่นนั้น ให้วาดรูปคลื่น 1 ลูก ลงในช่อง 1 ช่อง โดยรูปคลื่นที่อยู่ในใบงานนี้จะมีช่วงความถี่

เดียวกันตลอด เมื่อปรับ Time/div จนเห็นรูปคลื่นชัดเจนแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องปรับ Time/div อีก การอ่านค่า
แรงดันที่เอาต์พุตจะได้ค่าที่ไม่แน่นอนเนื่องจากมีค่าริปเปิล  ให้นักศึกษาหาค่าแรงดันเฉลี่ย ได้จากสูตร ค่าแรงดัน
เฉลี่ยของแรงดันเอาต์พุต (Vdc) = 0.318 Vp 

 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1  ต่อวงจรตามรูปที่ 4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.1 การต่อไดโอดแบบบริดจ์ 

 6.2 ท าการวัดค่าความต้านทานไดโอดแบบบริดจ์ ตามตารางที่ 4.1 แล้วบันทึกค่าที่ได้ลงในตารางที่ 4.1 
ตารางท่ี 4.1 การวัดค่าความต้านทานไดโอดแบบบริดจ์ 

ความต้านทานไบอัสตรง  สเกล R x 1 ความต้านทานไบอัสย้อนกลับ  สเกล R x 10K สภาพ 
ขา (1-4) ขา (2-4) ขา (3-1) ขา (3-2) ขา (4-1) ขา (4-2) ขา (1-3) ขา (2-3) ดี/เสีย 
         
         

 
หมายเหตุ :  ขา (1-4) หมายความว่าเอาสายโอห์มมิเตอร์ที่มีศักย์ไฟบวกจับขา 1 ศักย์ไฟลบจับขา 4 

 
 6.3 ท าการวัดค่าความต้านทานไดโอดแบบบริดจ์ตามตารางที่ 4.2 แล้วบันทึกค่าที่ได้ลงในตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2 การวัดค่าความต้านทานไดโอดแบบบริดจ์ 

ความต้านทานไบอัสตรง  สเกล R x 1 ความต้านทานไบอัสย้อนกลับ  สเกล R x 10K สภาพ 
ขา (3-4) ขา (4-3) ขา (1-2) ขา (2-1) ดี/เสีย 
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 6.4 ต่อวงจรทดลองตามรูปที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.2 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ 

 6.5 ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและกระแสที่จุดต่างๆ พร้อมบันทึกลงในใบงาน  
 วัด Vin  (AC) ได ้= ............................. V  

วัด V1  (DC) ได ้= ............................. V  
วัด I1  (DC) ได ้= .............................. mA  

 6.6 ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดัน Vin  เปรียบเทียบกับ V1 โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ที่ตาแหล่ง DC สังเกตรูป
สัญญาณพร้อมบันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที่ 4.3 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
  6.7 ประกอบวงจรตามรูปที่ 4.4 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์แบบวงจรกรองกระแส 
 6.8  ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและกระแสที่จุดต่างๆ พร้อมบันทึกลงในใบงาน  

วัด Vin (AC) ได ้= .............................. V  
วัด V1 (DC) ได ้= .............................. V  
วัด I1 (DC) ได ้= ................................ mA  
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 6.9  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดัน Vin เปรียบเทียบกับ V1 โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ที่ต าแหล่ง DC สังเกตรูป
สัญญาณพร้อมบันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที่ 4.5 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
 

 6.10 ต่อวงจรตามรูปที่ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ 
 
 6.11 ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและกระแสที่จุดต่างๆ พร้อมบันทึกลงในใบงาน  

วัด Vin (AC) ได้ = ....................... V  
วัด V1 (DC) ได ้= ....................... V  
วัด I1 (DC) ได้ = ......................... mA  
 

 6.12 ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดัน Vin  เปรียบเทียบกับ V1 โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ที่ต าแหล่ง DC สังเกต
รูปสัญญาณพร้อมบันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที่ 4.7  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
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 6.13 ต่อวงจรตามรูปที่ 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.8 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ 
 
 6.14 ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและกระแสที่จุดต่างๆ พร้อมบันทึกลงในใบงาน  

วัด Vin (AC) ได ้= ................. V  วัด V1 (DC) ได ้= ................. V  
วัด V2 (DC) ได ้= ................. V  วัด V3 (DC) ได ้= ................. V  

 6.15 ใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูปคลื่นที่ Vin เปรียบเทียบกับ V1 , V2 และ V3 โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ที่ 
ต าแหน่ง DC สังเกตรูปสัญญาณพร้อมบันทึกภาพที่ได้ลงในรูปที ่4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.9 รูปสัญญาณแสดงการท างานของแรงดัน 
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7. ค าถาม  
 7.1 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบบริดจ์ต่างจากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นอย่างไร อธิบาย 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.2 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบบริดจ์ใช้หม้อแปลงแบบมีแท็ปกลางเพ่ืออะไร 
 ...................................................................................................... ................................................................ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 7.3 เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบบริดจ์จะเหมือนกับเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแส 
      แบบใด 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ....................................................................................................................................... ............................... 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ..................................................................... ................................................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................. ......................................................................................... 
 ............................................................................................... ...................................................................... . 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ..................................................................................... ................................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
  
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 4 เรื่อง งานต่อวงจรและวัดค่าของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article 
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ใบงานที่ 5 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 5 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานต่อวงจรและวัดค่าซีเนอร์ไดโอด 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ตรวจสอบการต่อซีเนอร์ไดโอดได้ถูกต้อง 
1.2 ต่อวงจรของซีเนอร์ไดโอดได้ถูกต้อง 
1.3 วัดค่าและทดสอบซีเนอร์ไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.4 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน 
 2.1 ตรวจสอบซีเนอร์ไดโอด 
 2.2 ต่อวงจรของซีเนอร์ไดโอด 
 2.3 วัดค่าของซีเนอร์ไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์ 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                              1  เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 
   ปรับค่าได้ 0-30 V                     1 เครื่อง 
3. ออสซิลโลสโคป                        1  เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 ชุด 

1. ซีเนอร์  6.2 V (1)      จ านวน  1 ตัว 
2. ซีเนอร์  6.2 V (2)      จ านวน  1 ตัว 
3. ซีเนอร์  9 V (1)         จ านวน  1 ตัว 
4. ซีเนอร์  9 V (2)         จ านวน  1 ตัว 
5. ซีเนอร์  12 V            จ านวน  1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดซีเนอร์ก่อนปฏิบัติใบงาน 
 การตรวจวัดซีเนอร์ไดโอด   
 
 
 

(ก) โครงสร้าง           (ข) สัญลักษณ์ 
  รูปที่ 5.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอด 
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รูปที่ 5.2 ลักษณะของซีเนอร์ไดโอด 
 
 การวัดซีเนอร์ไดโอดในสภาวะปกติ 
  ใช้โอห์มมิเตอร์ตั้งย่านวัด R x 1 หรือ R x 10  
 
 
 
 
 
  
 
     

(ก) การวัดแบบไบอัสตรง   (ข) การวัดแบบไบอัสกลับ 
 

รูปที่ 5.3  การวัดซีเนอร์ไดโอดในสภาวะปกติ 
5. ข้อควรระวัง 
 1. ระวังอย่าให้มัลติมิเตอร์ตกหรือกระแทก เพราะจะท าให้เสียได้ 
 2. ควรวางราบกับพ้ืนขณะวัดเพราะจะท าให้ได้ค่าทีเ่ที่ยงตรง  
 ข้อแนะน า 
 ก่อนใช้โอห์มมิเตอร์วัดต้องท าการปรับ Zero ohm ก่อนทุกครั้ง  
 
 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1  ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของซีเนอร์ไดโอดโดยใช้สเกล R x 10 ตามตารางที่ 5.1 บันทึกค่าท่ีได้
ลงในตารางที่ 5.1 
ตารางท่ี 5.1 วัดค่าความต้านทานของซีเนอร์ไดโอด 

ซีเนอร์ไดโอด 
วัดค่าความต้านทานสเกล R x 10 

สรุปผลสภาพ 
ไบอัสตรง ไบอัสกลับ 

6.2 V (1)          
6.2 V (2)          
9 V (1)             
9 V (2)             
12 V                
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 หมายเหตุ  - ไบอัสตรง หมายถึง เอาสายโอห์มมิเตอร์ที่มีศักย์ไฟบวกจับขาแอโนด ศักย์ไฟลบจับขาแคโถด  
         - ไบอัสกลับ หมายถึง เอาสายโอห์มมิเตอร์ที่มีศักย์ไฟลบจับขาแอโนด ศักย์ไฟบวกจับขาแคโถด 
 

 6.2 ต่อวงจรตามรูปที่ 5.4 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.4 การต่อวงจรของซีเนอร์ไดโอด 

 
 6.3  ปรับแรงดัน Vs ตั้งแต่ 0 ถึง 8 โวลต์ตามตารางที่ 5.2 วัดแรงดันและกระแสที่ค่าแรงดัน Vs ค่าต่างๆ 
แล้วบันทึกค่าแรงดันและกระแสลงในตารางที ่5.2 
ตารางท่ี 5.2 วัดแรงดันและกระแสที่ค่าแรงดัน Vs ต่าง ๆ 

Vs 0 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.5 8 V 
I                mA 
V                V 

 
 6.4 ต่อวงจรตามรูปที่ 5.5 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.5 การต่อวงจรของซีเนอร์ไดโอด 
 

  6.5  ปรับแรงดัน Vs ตั้งแต่ 0-2 โวลต์ ตามตารางท่ี 5.3  ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและกระแส พร้อมบันทึกค่า
ลงในตารางที ่5.3 
ตารางท่ี 5.3 วัดแรงดันและกระแสที่ค่าแรงดัน Vs ต่าง ๆ 
 

Vs 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 1.8 2 V 
I              mA 
V              V 

 
 6.6  จากผลการทดลองตามตารางที่ 5.2 และ 5.3 น ามาเขียนรูปกราฟลงในรูปที่ 5.6 
 

Vs 

Vs 
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รูปที่ 5.6 ความสัมพันธ์แรงดันและกระแสของซีเนอร์ 

 
7. ค าถาม  
 7.1 ซีเนอร์ไดโอดแตกต่างจากไดโอดธรรมดาอย่างไร อธิบาย 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.2 ในการวัดค่าความต้านทานของไดโอดทั้ง สองครั้งมีค่าเท่ากัน หรือไม่ และที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร 
   จงอธิบาย 
 ................................................................... ...................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ........................................................... ........................................................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ................................................................... ................................................................................................... 
 ............................................................................................... ............................................................ ........... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................... ........................................................................................... 
 ............................................................................................... .................................................................... ... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 
 
 
 

+I 

-I 

+

V 

-V 
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 5 เรื่อง งานต่อวงจรและวัดค่าซีเนอร์ไดโอด 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 www.star-circuit.com/article/THE_ZENER_DIODE/ZENER-DIODE.html 
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ใบงานที่ 6 หน่วยที่ 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 6 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน งานการควบคุมแรงดันให้คงท่ีด้วยซีเนอร์ไดโอด   
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ต่อวงจรการควบคุมแรงดันให้คงท่ีด้วยซีเนอร์ไดโอดได้ถูกต้อง 
1.2 วัดค่าวงจรการควบคุมแรงดันให้คงท่ีด้วยซีเนอร์ได้ถูกต้อง 
1.3 วัดค่าหาจุดบกพร่องในวงจรการควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด ได้ถูกต้อง 
1.4 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

2. สมรรถนะงาน 
 2.1 ต่อวงจรการควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอดตามรูปวงจร 
 2.2 วัดค่าการควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์   
 2.3 วัดค่าการควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอดด้วยใช้ออสซิลโลสโคป 
 
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                               1  เครื่อง 
2. หม้อแปลงแบบ  12- 0-12 V          1  ตัว  
3. แหล่งจ่ายไฟตรง 0-10 V               1 เครื่อง  
3. ออสซิลโลสโคป                          1  เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     1 ชุด 

1. ไดโอดเบอร์ 1N4007     จ านวน  2 ตัว 
2. ซีเนอร์  9 V (1)            จ านวน  1 ตัว 
3. คาปาซิเตอร์ 470 µF     จ านวน  1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน 390 Ω จ านวน  1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน 560 Ω จ านวน  1 ตัว 
6. ตัวความต้านทาน 1kΩ    จ านวน  1 ตัว 
7. ตัวความต้านทาน 300Ω  จ านวน  1 ตัว 
8. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 1kΩ จ านวน  1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 4.1 ตรวจสอบไดโอด และซีเนอร์ไดโอดให้พร้อมใช้งาน 
 4.2 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
 4.3 เตรียมเครื่องมือส าหรับการวัดและทดสอบวงจร 
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5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ไม่ควรต่อแหล่งจ่ายไฟขณะต่อวงจร 
 5.2 ตรวจสอบการต่อวงจรทดลอง 
 5.3 ตรวจสอบย่านการวัดโอห์มมิเตอร์ให้อยู่ต าแหน่งของการวัดย่านโอห์มของมัลติมิเตอร์และ 
  ออสซิลโลสโคป 
 
6. ล าดับขั้นการทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 การควบคุมระดับแรงดัน (Voltage Regulator) 
 6.1 ต่อวงจรตามที่รูปที่ 6.1 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1 วงจรรักษาระดับแรงดัน 
 
 6.2 ให้ค านวณหาค่าความต้านทาน RLmin และ RLmax  
   RLmin = ................................ RLmax = ................................ 
 
 6.3 ท าการปรับค่าความต้านทานที่ RLmin และ RLmax  ตามข้อที ่6.2  จากนั้นให้วัดค่า IS, IZ, IL และ VO  
ด้วยมัลติมิเตอร์ แล้วบันทึกค่าลงในตารางที่ 6.1 
ตารางท่ี 6.1 วัดค่า IS, IZ, IL และ VO  ด้วยมัลติมิเตอร์ 

เมื่อปรับ RL  เป็น RLmin เมื่อปรับ RL  เป็น RLmax 
IS = ......................................................................... 
IZ = ........................................................................ 
IL = ......................................................................... 
VOUT......................................................................... 

IS = ......................................................................... 
IZ = ......................................................................... 
IL = ......................................................................... 
VOUT = .................................................................... 

 
 6.4  ต่อวงจรตามรูปที่ 6.2 
 
 
 
 
 
 

      

รูปที่ 6.2 การต่อวงจรการควบคุมแรงดันให้คงที่   
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  6.5 ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและกระแสตามจุดต่าง ๆ ตามตารางท่ี 6.2 พร้อมบันทึกค่าที่ได้ลงในตารางที่ 6.2 
จากนั้นใช้ออสซิลโลสโคปวัดริปเปิลโวลต์เตจ (VP-P) (แรงดันไฟตรงที่ยังไม่เรียบ) ที่โหลด RL ทั้งในกรณีที่ต่อโหลด 
RL และไม่ต่อโหลด RL โดยปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ต าแหน่ง DC บันทึกค่าที่ได้ลงในตารางที่ 6.2 
ตารางท่ี 6.2 วัดแรงดันและกระแสตามจุดต่าง ๆ 

ไม่ต่อโหลด RL ต่อโหลด RL 
VC1 VRS Is IZ IL VZ VC1 VRS Is IZ IL VZ 

VDC 
(V) 

ripple 
VP-P 

V mA mA mA VDC 
(V) 

ripple 
VP-P 

VDC 
(V) 

ripple 
VP-P 

V mA mA mA VDC 
(V) 

ripple 
VP-P 

                
                

 
 6.6. จากวงจรรูปที่ 6.2 เมื่อซีเนอร์ไดโอดขาด (ถอดซีเนอร์ไดโอดออก) และตัวต้านทาน RS เพ่ิมค่าเป็น 1 K 
ตามล าดับ (อุปกรณ์อ่ืนๆ คงเดิม) วัดค่าแรงดันและกระแสที่จุดต่าง ๆ บันทึกลงในตารางที่ 6.3 
ตารางท่ี 6.3 วัดค่าแรงดันและกระแสที่จุดต่าง ๆ 

เมื่อซีเนอร์ไดโอดขาด Rs เท่าเดิม เมื่อค่าความต้านทาน Rs = 1K และซีเนอร์ไดโอด
ขาด 

VC1 VRS Is IZ IL VZ VC1 VRS Is IZ IL VZ 

VDC 
(V) 

ripple 
VP-P 

V mA mA mA VDC 
(V) 

ripple 
VP-P 

VDC 
(V) 

ripple 
VP-P 

V mA mA mA VDC 
(V) 

ripple 
VP-P 

                
                

 
 6.7  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันที่เอาต์พุตในรูปที่ 6.2 เทียบกับอินพุต และวาดภาพสัญญาณท่ีได้จากการ
ต่อวงจรลงในรูปที่ 6.3 

 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
รูปที่ 6.3  สัญญาณเอาต์พุตเทียบกับอินพุต 
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7. ค าถาม  
 7.1 ท าไมแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน RL เท่ากับแรงดันของซีเนอร์ไดโอด 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ......................................................................................................................................................................  
 7.2 ค่าแรงดันและกระแสที่ตัวต้านทานปรับค่าได้เท่ากันหรือแตกต่างกันเท่าไร เพราะเหตุใด 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.3 เพราะเหตุใด ค่าแรงดันที่ได้จึงมีค่าดังผลการทดลอง 
 .......................................................................................................................... ............................................ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 6 เรื่อง งานการควบคุมแรงดันให้คงท่ีด้วยซีเนอร์ไดโอด   
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 www.star-circuit.com/article/THE_ZENER_DIODE/ZENER-DIODE.html 
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ใบงานที่ 7 หน่วยที่ 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 7 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ทรานซิสเตอร์ 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 วัดและหาต าแหน่งของขาทรานซิสเตอร์ด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.2 วัดและหาค่าชนิดต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.3 ต่อวงจรหาคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.4 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน 
 2.1 วัดและหาต าแหน่งของขาทรานซิสเตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.2 วัดและหาค่าชนิดต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.3 ต่อวงจรหาค่าต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ตามรูปวงจร 
 
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                               1  เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V   1 เครื่อง 
3. ออสซิลโลสโคป                         1  เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     1 ชุด 
5. สวิตช์ตัดต่อ                              1 ตัว 

1.  ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC327 จ านวน 1 ตัว 
    เบอร์ BC337                จ านวน 1 ตัว 
    เบอร์ BD139                 จ านวน 1 ตัว 
    เบอร์ BD140                 จ านวน 1 ตัว 
    เบอร์ MJE2955               จ านวน 1 ตัว 
2. ตัวความต้านทาน  330 Ω   จ านวน  1 ตัว 
3. ตัวความต้านทาน 470 Ω    จ านวน  1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน 1 kΩ    จ านวน  1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน 2.2 kΩ    จ านวน  1 ตัว 
6. ตัวความต้านทาน 5.6 kΩ    จ านวน  1 ตัว 
7. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10kΩ จ านวน  1 ตัว 
8. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 22kΩ จ านวน  1 ตัว 
9. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 47kΩ จ านวน  1 ตัว 
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4. ค าแนะน า  
 ศึกษาข้อมูลก่อนปฏิบัติใบงาน 
 การวัดทรานซิสเตอร์ชนิด NPN 
 การวัดและการตรวจสอบหาขาของทรานชิสเตอร์ 
  ขั้นตอนที่ 1  เริ่มปรับย่านมัลติมิเตอร์ไปที่ R x 10 
 ขั้นตอนที่ 2  น าสายมิเตอร์วัดทั้งหมด 6 ครั้งสลับสายกันจะมี 2 คู่ท่ีเข็มมิเตอร์ชี้ไปทางขวาจะมีหนึ่งขา
ที่เป็นขาหลัก แสดงว่าสายที่มิเตอร์จับไว้อยู่กับที่คือขา B 
 ขั้นตอนที่ 3  การวัดหาขา C กับ E ของทรานซิสเตอร์ให้เปลี่ยนย่านมิเตอร์ไปที่ R x 10K เมื่อรู้ขา B 
แล้วให้เปลี่ยนสลับอีกข้ัวมาจับที่ขา B น าสายอีกขั้วมาวัดสองขาที่เหลือ หากวัดแล้วขาไหนเข็มชี้ไปทางขวาคือขา E 
ขาท่ีวัดแล้วเข็มไม่ข้ึนคือ ขา C 
 *การวัดในครั้งนี้จะได้ขา B แล้วเรายังจะทราบได้อีกว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นชนิดใด โดยสังเกตุ
สายมัลติมิเตอร์ที่จับขา B อยู่ ถ้าเป็นขั้วลบจะเป็นชนิด NPN ถ้าสายมิเตอร์ที่จับขา B อยู่ ถ้าเป็นขั้วบวกจะเป็น
ชนิด PNP 
 
 อาการเสียของทรานซิสเตอร์ 

    - ถ้าวัดแล้วเข็มไม่ข้ึน สลับสายวัดแล้วเข็มก็ไม่ขึ้น แสดงว่าทรานซิสเตอร์ขาด 
    - ถ้าวัดแล้วเข็มขึ้นสุดสเกล สลับสายวัดแล้วเข็มก็ข้ึนสุดสเกล แสดงว่าทรานซิสเตอร์ช็อต 
    - ถ้าวัดแล้วเข็มขึ้นทั้ง  2 ครั้งไม่เท่ากัน แสดงว่าทรานซิสเตอร์รั่ว 

   
 
 
 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ถ้าโอห์มมิเตอร์ที่ใช้วัดเป็นมิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa หรือเลียนแบบที่ข้ัวบวกของมิเตอร์จะมีศักย์ไฟลบจ่าย
ออกมา และที่ข้ัวลบจะมีไฟบวกจ่ายออกมา 
 5.2 เมื่อท าการเปลี่ยนย่านการวัดโอห์มมิเตอร์จะต้องท าการปรับเข็มมิเตอร์ให้อยู่ในต าแหน่งศูนย์ทุกครั้ง 
(Zero Adjust) 
 
6. ล าดับขั้นการทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1 วัดหาต าแหน่งขา B โดยตั้งย่านวัดโอห์มมิเตอร์ ที่ย่าน R x 1K วัดระหว่างขาต่างๆ ของทรานซิสเตอร์ 
ตามตารางท่ี 6.1 แล้วระบุต าแหน่งขา B , C , E และชนิดของทรานซิสเตอร์  
 6.2 ถ้าเป็น PNP วัดหาต าแหน่งขา C โดยตั้งย่านวัดโอห์มมิเตอร์ ที่ย่าน R x 1K ใช้มิเตอร์จับขาที่เหลือ 2 ขา 
ของทรานซิสเตอร์ ที่ไม่ใช่ขา B และให้ใช้มือไบอัสกับขั้วลบ ไปหาขา B ถ้าเข็มมิเตอร์เบี่ยงเบนมาก เป็นขา C ถ้า
เข็มมิเตอร์เบี่ยงเบนน้อยเป็นขา E  
 6.3 ถ้าเป็น NPN วัดหาต าแหน่งขา C โดยตั้งย่านวัดโอห์มมิเตอร์ ที่ย่าน R x 1K ใช้มิเตอร์จับขาที่เหลือ 2 ขา 
ของทรานซิสเตอร์ ที่ไม่ใช่ขา B และให้ใช้มือไบอัสกับขั้วบวก ไปหาขา B ถ้าเข็มมิเตอร์เบี่ยงเบนมาก เป็นขา C ถ้า
เข็มมิเตอร์เบี่ยงเบนน้อยเป็นขา E 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zMLlE0aLRGc 
           https://www.youtube.com/watch?v=ZS7eQyQ6llg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zMLlE0aLRGc
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ตารางท่ี 6.1 ตารางวัดระหว่างขาต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ 

เบอร์ รูปร่าง 
ใช้สเกล R x 1K ต าแหน่ง 

ชนิด 
1-2 2-1 1-3 3-1 2-3 3-2 ขา B ขา C ขา E 

 
BC327 

 
 

          

 
BC337 

 
 
 

         1  2   3 

          

 
BD139 

 

  
 
 
 

          

 
BD140 

  
           1  2  
3 

          

 
MJE2955 

 
 
 

             1 2 
3 

          

 
 หมายเหตุ - สายโอห์มมิเตอร์ที่มีศักย์ไฟบวกจับที่ ขา 1 ส่วนศักย์ไฟลบจับที่ขา 2 ของทรานซิสเตอร์ 
 6.4 ต่อวงจรตามรูปที่ 6.1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1 การต่อวงจรของทรานซิสเตอร์ 
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 6.5  ในขณะที ่S1  เปิดวงจร  
  วัด IB ได ้………………..μA    
      IC  ได ้…………………….mA    
      VCE ได ้……………………V  
 และ VRL ได ้.……………V  เพราะ………………………………………………………………………………..  
 6.6 ปิดสวิตช์ S1  เปลี่ยนค่าความต้านทาน R1  ตามตารางที่ 6.2 ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและกระแสที่จุด
ต่างๆ บันทึกค่า IB , IC , VCE   และ VRL ที่วัดได้ลงในตารางที ่6.2 
ตารางท่ี 6.2 วัดแรงดันและกระแสที่จุดต่าง ๆ 

R1 330 470 1K 2.2K 5.6K 10K 22K 47K Ω 
IB         mA 
IC         mA 

VCE         V 
VRL         V 

 
7. ค าถาม  
 7.1 จากตารางการทดลองที่ 6.2  แรงดัน  V

CE 
และ V

RL 
จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จงอธิบาย  

 ............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .............................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 

 7.2 จากตารางการทดลองที่ 6.2  ค่ากระแส I
C 
จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไร และผลของการเพิ่มกระแส 

      IB   จะท าให้เกิดอะไรขึ้น จงอธิบาย 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 .................................................................... .................................................................................................. 
 ............................................................................................... ............................................................. .......... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................ .......................................................................................... 
 ............................................................................................... ..................................................................... .. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 .................................................................................... .................................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 7 เรื่อง ทรานซิสเตอร์ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 https://www.youtube.com/watch?v=zMLlE0aLRGc 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZS7eQyQ6llg 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zMLlE0aLRGc
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ใบงานที่ 8 หน่วยที่ 3 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 8 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 วัดและหาค่าของคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
1.2 ต่อวงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
1.3 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน 
 2.1 วัดและหาต าแหน่งของขาทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.2 วัดและหาค่าชนิดต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.3 ต่อวงจรหาค่าต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าตามรูปวงจร 
 
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม                    1  เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-20 V  1 เครื่อง 
3. ออสซิลโลสโคป                         1 เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 ชุด 
 

1. เฟตเบอร์ 2N5458           จ านวน 1 ตัว 
2. เฟตเบอร์ 2N5461           จ านวน 1 ตัว 
3. ตัวความต้านทาน 330 Ω     จ านวน  1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน 680 Ω     จ านวน  1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน  1 KΩ     จ านวน  1 ตัว 
6. ตัวความต้านทาน 1.2 KΩ     จ านวน  1 ตัว 
7. ตัวความต้านทา  2.7 KΩ     จ านวน  1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน 4.7 kΩ    จ านวน  1 ตัว 
6. ตัวความต้านทาน 10 KΩ     จ านวน  1 ตัว 
7. ตัวความต้านทาน 22 KΩ     จ านวน  1 ตัว 
8. ตัวความต้านทาน 47 KΩ     จ านวน  1 ตัว 
9. ตัวความต้านทาน 1 MΩ     จ านวน  1 ตัว 
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4. ค าแนะน า  
 - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวัดและต่อวงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าด้วยโอห์มมิเตอร์ ก่อนปฏิบัติใบงาน 
 - เตรียมและตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานก่อนเสมอ 
 
 
 
 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ถ้าโอห์มมิเตอร์ที่ใช้วัดเป็นมิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa หรือเลียนแบบที่ข้ัวบวกของมิเตอร์จะมีศักย์ไฟลบจ่าย
ออกมา และที่ข้ัวลบจะมีไฟบวกจ่ายออกมา 
 5.2 เมื่อท าการเปลี่ยนย่านการวัดโอห์มมิเตอร์จะต้องท าการปรับเข็มมิเตอร์ให้อยู่ในต าแหน่งศูนย์ทุกครั้ง 
(Zero Adjust) 
 
6. ล าดับขั้นการทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1 ตั้งโอห์มมิเตอร์ไว้ที่เรนจ์ R x 10 วัดค่าความต้านทานระหว่างขาต่างๆ ตามตารางที่ 8.1 บันทึกค่าที่ได้ลง
ในตารางที ่8.1 พร้อมสรุปผลจากการวัด (วัดค่าความต้านทานระหว่างขาG-D ให้เอาสายมิเตอร์ที่มีศักย์ไฟบวกจับ
ที่ขา G สายมิเตอร์ที่มีศักย์ไฟลบจับที่ขา D) 
 
ตารางท่ี 8.1 การวัดค่าความต้านทานระหว่างขาต่าง ๆ 

เบอร ์
ความต้านทานระหว่างขา สรุป 

G D D G G S S G D S S D ชนิด สภาพ 
2N5458         
2N5461         

 
 

 6.2 ต่อวงจรตามรูปที่ 8.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.1 การต่อวงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-frQnH63ZLE 
        https://www.youtube.com/watch?v=8JJQBBH_po4 

https://www.youtube.com/watch?v=-frQnH63ZLE
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 6.3 ปรับแหล่งจ่ายแรงดัน E1 และ E2 ให้ได้ค่า VGS ตามตารางที่ 8.2 จากนั้นใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแส ID 
บันทึกค่ากระแส ID ลงในตารางที่ 8.2 
 
ตารางท่ี 8.2 ตารางการวัดกระแส ID 

E1 

(VG) 
VDS (Voltage) โดยการปรับ E2  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ID 
-1.5            mA 
-1            mA 

-0.5            mA 
0            mA 

  
 6.4 น าข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 8.2 มาเขียนกราฟลักษณะสมบัติของเฟตที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ ID, VDS 
ที ่VG  ค่าต่าง ๆ ตามรูปที ่ 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 8.2 กราฟลักษณะสมบัติของเฟต 
 6.5 ต่อวงจรตามรูปที่ 8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.3 การต่อวงจรทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 

ID 

VDS 
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 6.6 เปลี่ยนค่า RS ตามตารางที่ 8.3 โดยให้ RD คงที่ 4.7 K จากนั้นบันทึกค่าของ VRS, ID, VDS, VRD ลงใน
ตารางที ่8.3  
ตารางท่ี 8.3 การวัดค่า VRS, ID, VDS, VRD   

RS (Ω) ID (mA)  VRS (V) VDS (V) VRD (V) 
0     

330     
680     
1.2 K     
2.7 K     
4.7 K     

 
 6.7 เปลี่ยนค่า RD ตามตารางที่ 8.3  โดยให้ RS คงท่ี 1.2 K จากนั้นบันทึกค่าของ VRS, ID, VDS, VRD ลงใน
ตารางที่ 8.4 
 
ตารางท่ี 8.4 การวัดค่า VRS, ID, VDS, VRD 

RS (Ω) ID (mA)  VRS (V) VDS (V) VRD (V) 
0     

330     
680     
1.2 K     
2.7 K     
4.7 K     
10 K     
22 K     
47 K     

 
7. ค าถาม  
 7.1 จากการทดลองถ้าจะควบคุมกระแสเดรนที่ไหลผ่าน JFET จะต้องท าอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 
 7.2 ค่าความต้านทานที่เกตกับซอร์ส  หรือเกตกับเดรนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันวัดจากอุปกรณ์อะไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ................................................................................................................................ ...................................... 
 ........................................................................................... ........................................................................... 
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8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
  
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 8 เรื่อง ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
         https://www.youtube.com/watch?v=-frQnH63ZLE 
      https://www.youtube.com/watch?v=8JJQBBH_po4 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-frQnH63ZLE
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ใบงานที่ 9 หน่วยที่ 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 9 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน เอส ซี อาร์ 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 วัดค่าต าแหน่งขาของเอส ซี อาร์ ด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.2 ต่อวงจรหาคุณสมบัติของเอสซีอาร์ได้ถูกต้อง 
1.3 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 วัดค่าต าแหน่งขาของเอส ซี อาร์ด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรของเอส ซี อาร์ตามรูปวงจร 
 2.3 วัดค่าวงจรของเอส ซี อาร์ตามรูปวงจร 
 
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมเิตอร์                              1  เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V  1 เครื่อง 
3. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 ชุด 
4. สวิตช์ตัดต่อ                             1 ตัว 

1.  เอสซีอาร์เบอร์ MCR106L-6  จ านวน 1 ตัว 
2.  C106DG                        จ านวน 1 ตัว 
3.  BT151                           จ านวน 1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน  470 Ω , 560 Ω, 680 Ω,     
   820Ω, 1 kΩ, 2.2 kΩ, 3.3 kΩ, 4.7 kΩ,  
   10 kΩ, 20 kΩ, และ 33 kΩ,  อย่างละ 1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 การวัดและทดสอบ SCR ด้วยโอห์มมิเตอร์ 
  วัดหาขาของเอสซีอาร์ 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.1  การวัดหาขาของเอสซีอาร์ 
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 1. ตั้งย่านวัดที่ RX10  วัดทั้งหมด 6 ครั้ง  
2. เริ่มวัดที่ละคู่โดยการวัดแต่ละคู่จะนับเป็น 1 ครั้ง  
3. เมื่อวัดแล้วคู่ใดที่วัดแล้วเข็มมิเตอร์ขึ้นให้สังเกต ดูการป้อนไฟลบเข้าขาใดให้ถือว่าขานั้นเป็นขา K  

และไฟบวกป้อนเข้าขาใดให้ถือเป็น ขา G แล้วขาท่ี  เหลือคือขา A 
4. จากนั้นให้ท าการวัดเพ่ือทดสอบว่า SCR ท างาน ได้หรือไม่ โดยมีวิธีดังนี้  

  4.1 น าเอาไฟลบเข้าขา Cathode ที่วัดได้และไฟบวกเข้าขา Anode ที่วัดได้ จากนั้นน าเอาไฟจาก 
Anode เลื่อนไปที่แกนขา Gate แล้วสังเกตดูเข็มมิเตอร์จะขึ้น  
       4.2 จากนั้นเอาไฟที่เลื่อนไปสัมผัสกับขา Gate ออกโดยที่ขา Anode กับขา Cathode ยังคงถูกจ่ายไฟ
อยู่ (ยังสัมผัสกับเข็มมิเตอร์อยู)่  
 

 
 
 

5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ถ้าโอห์มมิเตอร์ที่ใช้วัดเป็นมิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa หรือเลียนแบบที่ข้ัวบวกของมิเตอร์จะมีศักย์ไฟลบจ่าย
ออกมา และที่ข้ัวลบจะมีไฟบวกจ่ายออกมา 
 5.2 เมื่อท าการเปลี่ยนย่านการวัดโอห์มมิเตอร์จะต้องท าการปรับเข็มมิเตอร์ให้อยู่ในต าแหน่งศูนย์ทุกครั้ง 
(Zero Adjust) 
 
6. ล าดับขั้นการทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 1 
 6.1 ตั้งย่านโอห์มมิเตอร์ไว้ที่ย่าน R x 10   ปรับสู่ต าแหน่งศูนย์  (Zero Adjust)   
 6.2 ใช้โอห์มมิเตอร์วัดเอสซีอาร์ตามต าแหน่งขาท่ีสมมุติเป็น 1-2-3  ดังรูปที่ 9.2 แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 
9.1  
 6.3 ท าการทดลองซ้ าตามข้อ 2  โดยเปลี่ยนเอสซีอาร์หลาย ๆ เบอร์  
 

 
รูปที่ 9.2 แสดงการสมมุติขา 

 
 

 
ตารางท่ี 9.1 การวัดค่าต าแหน่งขาของเอส ซี อาร์ 

ตัวท่ี เบอร ์
ค่าความต้านทานที่วัดได้ระหว่างขา (Ω) สรุป 

+   - 
1  2 

+   - 
3  1 

+   - 
2  3 

+   - 
2  1 

+   - 
3  1 

+   - 
3  2 

ขา 
1 

ขา 
2 

ขา 
3 

ดี /
เสีย 

1            
2            
3            

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=tOs7NONRkuI 
           http://thirawatrattiyod.blogspot.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tOs7NONRkuI
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 6.4  ตั้งโอห์มมิเตอร์ไว้ที่ย่าน  R x 1  
 6.5  ใช้โอห์มมิเตอร์วัดเอสซีอาร์ ตามรูปที่ 9.3  โดยไฟบวกจับที่ขา  A  ไฟลบจับที่ขา K แล้วท าการจุดชนวน
ขา G  ด้วยไฟบวกจากขา A  อ่านค่าความต้านทานจากมิเตอร์ได้..........................Ω 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.3  แสดงการจุดชนวนเอสซีอาร์ 
 

 6.6  ท าการทดลองซ้ าข้อ 6.4 – 6.5 โดยทดสอบเอสซีอาร์ให้ครบทุกตัว 
 6.7  ต่อวงจรตามรูปที่ 9.4  
 
 
 
 
 
 
 

   
รูปที่ 9.4  การต่อวงจรเอส ซี อาร์ 

 
 6.8 ปิดสวิตช์  S1  จากนั้นจึงค่อยๆ  ปรับแหล่งจ่าย ES จาก 0 โวลต์ แล้วบันทึกค่า IG , VG , VTM , VL , IL ลง
ในตารางที ่9.2 จากนั้นเปิดสวิตซ์ S2 เพ่ือเริ่มการทดลองใหม่ในแต่ละค่าของ ES 

 

ตารางท่ี 9.2 การหาค่า ค่า IG , VG , VTM , VL , IL 
ES 0 2 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 V 
IG             mA 
VG             V 
VTM             V 
VL ,              V 
IL             mA 
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 ตอนที่ 2 
 6.9 ต่อวงจรตามรูปที่ 9.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9.5 การต่อวงจรเอส ซี อาร์ 

 6.10  ปิดสวิตซ์ S1 บันทึกค่า IL1 (กระแสขณะถูกดจุดชนวน) ต่อมาเปิดสวิตซ์ S1 บันทึกค่า IL2 (กระแส
หลังจากถูกจุดชนวน) ลงในตารางที่ 9.3 จากนั้นเปิดสวิตซ์ S2 เพ่ือเริ่มการทดลองใหม่ในแต่ละค่าของ RL บันทึก
กระแสที่เปลี่ยนไป 
ตารางท่ี 9.3 การหาค่า IL1 และ IL2 

RL 470 680 820 1K 2.2K 3.3K 4.7K 10K  20K 33K Ω 
IL1           mA 
IL2           mA 

 
 6.11 จากตารางที่ 9.3 กระแสต่ าสุดที่ SCR ยังคงน ากระแสได้อยู่ หลังจากถูกจุดชนวนแล้ว (กระแสโฮลดิ้ง)  
มีค่า..............................mA 
 
7. ค าถาม  
 7.1 เอสซีอาร์ต่างจากไดโอดธรรมดาอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.2 กระแสที่สามารถท าให้เอสซีอาร์น ากระแสได้ตลอดไปเรียกว่าอะไร 
 .................................................................................................................. .................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 7.3 การตรวจสอบเอสซีอาร์เพ่ือให้สภาพดี / ช ารุด ควรท าอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 .............................................................. ........................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
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8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ ..............................................................................  
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 9 เรื่อง เอส ซี อาร์ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 https://www.youtube.com/watch?v=tOs7NONRkuI 
      http://thirawatrattiyod.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tOs7NONRkuI
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ใบงานที่ 10 หน่วยที่ 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 10 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน เทอร์มิเตอร์ และวาริสเตอร์ 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 วัดและตรวจสอบหาขาของเทอร์มิเตอร์ และวาริสเตอร์ ด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.2 ต่อวงจรหาคุณสมบัติของเทอร์มิเตอร์ และวาริสเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.3 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ตรวจสอบเทอร์มิเตอร์ตามชนิดการท างาน 
 2.2 ต่อวงจรและวัดค่าของเทอร์มิเตอร์ และวาริสเตอร์ตามขั้นตอน 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                              1  เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V  1 เครื่อง 
3. หม้อแปลง 0 – 6 V                    1 ตัว 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     1 ชุด 

1.  เทอร์มิสเตอร์เบอร์ NTC 47D-15 จ านวน 1 ตัว 
2.  PTC 15P                             จ านวน 1 ตัว 
3.  หลอดไฟ 6.3 V                   จ านวน 6 หลอด 
 

 
4. ค าแนะน า  
ตารางท่ี 10.1   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส วนผสม 
 

ช วงแรงดัน การน า ป ช งาน 

สังกะสีออกไ ด์ (Zno) 0.025 50 – 500 
V 

การจัดสั  าณรบกวนที่เป็นพัลส์ก าลังงาน
สูง 

 ิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) 0.3 5 – 25 KV การใช้งานต่อเนื่อง เช่น ในวงจรรักษาระดับ
แรงดัน 

ไททาเนียมออกไ ด์ 
(TiO2) 

0.25 27 – 70 V ป องกันอุปกรณ์ท่ีมีระดับแรงดันต่ า 

 

β
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รูปที่ 10.1  ลักษณะของเทอร์มิสเตอร์และวาริสเตอร์ 
 

5. ข อควรระวัง 
 5.1 ถ้าโอห์มมิเตอร์ที่ใช้วัดเป็นมิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa หรือเลียนแบบที่ข้ัวบวกของมิเตอร์จะมีศักย์ไฟลบจ่าย
ออกมา และที่ข้ัวลบจะมีไฟบวกจ่ายออกมา 
 5.2 เมื่อท าการเปลี่ยนย่านการวัดโอห์มมิเตอร์จะต้องท าการปรับเข็มมิเตอร์ให้อยู่ในต าแหน่งศูนย์ทุกครั้ง 
(Zero Adjust) 
 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1 ทดลองใช้โอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานจากเทอร์มิสเตอร์ ตามสภาวะอุณหภูมิต่าง ๆ ที่ก าหนดตาม
ตารางที่ 10.1 บันทึกผลการทดลองท่ีได้ลงในตารางที่ 10.2 
 
ตารางท่ี 10.2 วัดค่าความต้านทานจากเทอร์มิสเตอร์ 

เทอร์มิสเตอร์ อุณหภูมิ ค าความต านทาน (Ω) 

NTC 
ปกติ  
สูงขึ้น  

PTC 
ปกติ  
สูงขึ้น  

หมายเหตุ : อุณหภูมิสูงขึ้นให้ใช้หลอดไฟ จ านวน 1 หลอดเป็นตัวให้ความร้อน ทิ้งไว้ 1 – 2 นาที แล้วบันทึกผล 
 

 6.2 ต่อวงจรตามรูปที่ 10.2   โดยใช้เทอร์มิสเตอร์ NTC 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.2 การต่อวงจรโดยใช้เทอร์มิสเตอร์ NTC 
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 6.3 ใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ในสภาวะต่างๆ  ตามตารางที่ 10.3 บันทึกผลการ
ทดลองที่ได้ลงในตารางที่ 10.3 (บันทึกผลโดยที่การเปลี่ยนแปลงค่านั้นให้เว้นระยะเวลาประมาณ 20 วินาที 
หลังจากเพ่ิมหลอดไฟแล้ว)  
ตารางท่ี 10.3 การวัดความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ในสภาวะต่างๆ 

   
 6.4  น าผลที่ได้จากการทดลองในตารางที่ 10.3  มาวาดรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับ
อุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์ ลงในรูปที่ 10.3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 10.3  รูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์ 
 6.5  ต่อวงจรตามรูปที่ 10.4  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10.4 การต่อวงจรวาริสเตอร์ 

หลอด ฟ ค าความต านทาน (Ω) 
0 (อุณหภูมิห้อง)   

1 ดวง  
2  ดวง  
3 ดวง  
4  ดวง  
5  ดวง  
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 6.6  ปรับแรงดัน ES ตามตารางท่ี 10.4   ใช้มิเตอร์ VVDR, I, VR บันทึกค่าที่ได้ลงในตาราง 
ตารางท่ี 10.4 การหาค่า VVDR, I, VR   

ES 10 15 20 22 24 26 28 30 V 
VVDR         V 

I         A 
VR         V 

RVDR         Ω 
 

 6.7  ค านวณค่าความต้านทานของวาริสเตอร์ที่เปลี่ยนไปเมื่อมีค่าแรงดันต่างๆ จากสูตร  
     RVDR  = VVDR / I 
 
  ............................................................................................................................  
  ............................................................................................................................  
 
7. ค าถาม  
 7.1 เทอร์มิสเตอร์มีหลักการท างานอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 .................................................................................................................................................................. .... 
 7.2 วาริสเตอร์มีหลักการท างานอย่างไร   
 ...................................................................................... ................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 7.3 อธิบายการน าเทอร์มิสเตอร์และวาริสเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านใดบ้าง 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ........................................................... ........................................................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ................................................................... ................................................................................................... 
 ............................................................................................... ............................................................ ........... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................... ........................................................................................... 
 ............................................................................................... .................................................................... ... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ ..............................................................................
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข อประเมิน เกณฑ์การ ห คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 10 เรื่อง เทอร์มิเตอร์และวาริสเตอร์ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ าก าลัง 
 

ข อที่ รายการประเมิน/หัวข อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ างอิง/เอกสารค นคว าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 http://pakornscr.blogspot.com/2017/04/scr.html 
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ใบงานที่ 11 หน่วยที่ 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 11 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ไดแอก 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา.................ชม. ก าหนดส่งงาน........ ............................ 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ต่อวงจรหาคุณสมบัติไดแอกได้ถูกต้อง 
1.2 วัดและหาค่าไดแอกด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.3 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ต่อวงจรของไดแอกตามขั้นตอน 
 2.2 วัดและหาค่าของไดแอกด้วยมัลติมิเตอร์ 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  

 เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                              1  เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-50 V  1 เครื่อง 
3. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 ชุด 

1.  ไดแอกเบอร์ GT–32          จ านวน 1 ตัว 
2.  ไดแอกเบอร์ GT-40           จ านวน 1 ตัว 
3.  ไดแอกเบอร์ GT–35          จ านวน 1 ตัว 
4.  ตัวความต้านทาน  5.6 kΩ    จ านวน 1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 วิธีการตรวจสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ 

1. ตั้งโอห์มมิเตอร์ที่ย่านวัด R x 10K 
2. วัดขาทั้ง 2 ของไดแอก โดยสลับปลายสายวัด 2 ครั้ง เข็มมิเตอร์จะชี้ที่ ∞ ตลอด แสดงว่าไดแอก 

อยู่ในสภาพดี แต่จะให้ดีต้องทดสอบด้วยการป้อนแรงดันเพ่ือหาค่าแรงดันพัง เพราะถ้า แรงดันตกคร่อมไดแอก ถึง
ค่าแรงดันพัง  มันจะน ากระแส กรณีที่เข็มชี้ตลอด อาจเป็นไปได้ว่าไดแอกขาด  ในส่วนของขาใช้งานจะให้ด้านใด
เป็น  A2 หรือ A1 ก็ได้  ดังรูปที่ 11.1  
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ก) ขั้ว + ของมิเตอร์อยู่ขาที่ 1 ขั้ว – อยู่ขาที่ 2 ได้ค่าความต้านทานสูง  ∞ 
 
 
 
 
 

 

ข) ขั้ว + ของมิเตอร์อยู่ขาที่ 2 ขั้ว – อยู่ขาที่ 1 ได้ค่าความต้านทานสูง ∞ 
รูปที่ 11.1  การตรวจสอบไดแอก 

 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1  ห้ามป้อนไฟเข้าไดแอกโดยไม่มีตัวต้านทานมาจ ากัดแรงดัน เพราะจะท าให้ไดแอกเสียหายได้ 
 5.2  ในกรณีไม่มีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 50 V   ให้ใช้แหลง่จ่ายไฟกระแสตรง  30V 2 ตัวมาต่ออนุกรมกัน 

 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
  6.1 ตั้งมิเตอร์สเกล R x 10 ปรับเข็มมิเตอร์สู่ต าแหน่งศูนย์ วัดค่าความต้านทานของไดแอก บันทึกค่าที่ได้ลง
ในตารางที่ 11.1 
ตารางท่ี 11.1 วัดค่าความต้านทานของไดแอก 

ตัวท่ี เบอร์ A1 – A2 A2 – A1 สภาพ (ดี หรือเสีย) 
1 GT-32    
2 GT-35    
3 GT-40    

  
 
 6.2 ต่อวงจรตามรูปที่ 11.2 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 11.2 การต่อวงจรไดแอก 
 6.3  ปรับแหล่งจ่าย ES  โดยเริ่มจาก  30  โวลต์ เพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ ตามตารางที่ 11.2  แล้วบันทึกค่า VR, VL, 
IL ลงในตารางที ่11.2 
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ตารางท่ี 11.2 การหาค่า ค่า VR, VL, IL 
ES 30 35 36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  47 50 V 
VR                V 
VL               V 
IL               mA 

หมายเหตุ   แรงเคลื่อนที่ต่ ากว่า 30 โวลต ์ไดแอกจะไม่ท างาน 
 
 6.4  กลับขั้วไดแอกแล้วเริ่มท าการทดลองตามข้อ  6.2  แล้วบันทึกค่า VR, VL, IL ลงใน ตารางที่ 11.3 
ตารางท่ี 11.3 การหาค่า ค่า VR, VL, IL 
ES 30 35 36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  47 50 V 
VR                V 
VL               V 
IL               mA 

 6.5  จากตารางที่ 11.2 และ 11.3  น าข้อมูลที่ได้มาวาดรูปกราฟเพ่ือหาคุณสมบัติของไดแอก 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 11.3  กราฟแสดงลักษณะสมบัติของไดแอก   

7. ค าถาม  
 7.1 ไดแอกมีคุณสมบัติท าหน้าที่คล้ายอะไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 7.2 จากการทดลองค่าแรงดันที่ท าให้กระแสไหลได้อยู่ในช่วงใด 
 ............................................................................................................................................................ .......... 
 ....................................................................................................................... ............................................... 
 7.3 การตรวจสอบไดแอกด้วยโอห์มมิเตอร์เป็นการตรวจสอบเพื่อหาอะไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ................................................................. .....................................................................................................  
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8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... .......................................................................
  
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 11 เรื่อง ไดแอก 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง  เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 http://pakornscr.blogspot.com/2017/04/scr.html 
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ใบงานที่ 12 หน่วยที่ 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 12 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ไทรแอก 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา.................ชม. ก าหนดส่งงาน........ ............................ 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ต่อวงจรหาคุณสมบัติไทรแอกได้ถูกต้อง 
1.2 วัดและหาค่าไทรแอกด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.3 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ต่อวงจรของไทรแอกตามขั้นตอน 
 2.2 วัดและหาค่าของไทรแอกด้วยมัลติมิเตอร์ 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                                1 เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V    1 เครื่อง 
3. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      1 ชุด 
5. หลอดไฟ 12 V                           1 หลอด 
6. สวิตช์ตัดต่อ                               2 ตัว  

1. ไทรแอกเบอร์  Q4010L4     จ านวน 1 ตัว 
2. ไทรแอกเบอร์ 2N5445        จ านวน 1 ตัว 
3. ไทรแอกเบอร์ BT131-600D  จ านวน 1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน  220 Ω     จ านวน 1 ตัว 
 

 
4. ค าแนะน า  
 วิธีการตรวจสอบไตรแอกด้วยโอห์มมิเตอร์ 

1. ตั้งมัลติมิเตอร์ไว้ที่ย่าน R x 1  
2. ท าการวัดค่าความต้านทาน ไตรแอกท้ัง 3 ขา ทีละคู่พร้อมสลับสายวัดทุกคู่ (วัด 6 ครั้ง)  
3. สังเกตค่าความต้านทานที่วัด 6 ครั้ง จะมีขาไตรแอก คู่หนึ่ง ที่วัดได้ทั้งสองครั้ง โดยการวัด  

อย่างปกติทั่วไปจะอ่านความต้านทานได้เมื่อสลับปลายสายวัดก็อ่านค่าความต้านทานได้  
4. คู่ท่ีวัดค่าความต้านทานได้ทั้ง 2 ครั้ง  เป็นขา G กับ A1 ขาท่ีว่างเป็นขา A2  
5. สังเกตการวัดจะมีค่าความต้านทานไม่เท่ากัน (ต่างกันน้อยมาก ๆ) ถ้าในการวัดครั้งใด  

ได้ค่าความต้านทานมากกว่าเล็กน้อย  ขาท่ีขั้วบวกแตะอยู่เป็นขา G  ขาท่ีขั้วลบแตะอยู่เป็นขา A1 ดัง แสดงใน 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5HdIN_EU9Ts 

        https://www.youtube.com/watch?v=ysB4pOh3jHM 
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ก) ขั้ว + ของมิเตอร์อยู่ขาที่ 1 ขั้ว – อยู่ขาที่ 2  
   ได้ค่าความต้านทานสูง  ∞ 

 
 

 
ข) ขั้ว + ของมิเตอร์อยู่ขาที่ 2 ขั้ว – อยู่ขาที่ 1  
    ได้ค่าความต้านทานสูง ∞ 

 
 
 

 
ค) ขั้ว + ของมิเตอร์อยู่ขาที่ 2 ขั้ว – อยู่ขาที่ 3  
    ได้ค่าความต้านทานสูง ∞ 

 
 

 
ง) ขั้ว + ของมิเตอร์อยู่ขาที่ 3 ขั้ว – อยู่ขาที่ 2  
    ได้ค่าความต้านทานสูง ∞ 

 

 
 
จ) ขั้ว + ของมิเตอร์อยู่ขาท่ี 1 ขั้ว – อยู่ขาที่ 3 
    ได้ค่าความต้านทานค่าหนึ่ง 

 
 
 

 
ฉ) ขั้ว + ของมิเตอร์อยู่ขาที่ 3 ขั้ว – อยู่ขาที่ 1 ได้ค่าความต้านทานสูงกว่า   
    เล็กน้อย 
 

 
รูปที่ 12.1  การตรวจสอบไทรแอก 

5. ข้อควรระวัง 
 5.1  ห้ามป้อนไฟเข้าไตรแอกโดยไม่มีตัวต้านทานมาจ ากัดแรงดัน เพราะจะท าให้ไตรแอกเสียหายได้ 
 5.2  ถ้าป้อนแรงดันระหว่างขา A2 – A1  โดยไม่มีการทริกที่ขาเกต Triac จะ สามารถน ากระแสได้ ต่อเมื่อ
แรงดันตกคร่อมตัวมันมีค่าถึงช่วง “แรงดันพัง” (Break over voltage) 
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6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
  6.1 ตั้งมัลติมิเตอร์สเกล R x 1 วัดความต้านทานระหว่างขาต่าง ๆ ตามตารางที่ 12.1 
ตารางท่ี 12.1 วัดความต้านทานระหว่างขาต่าง ๆ 

ตัวที ่ เบอร์ 
+   - 
A - B 

+   - 
 A - C  

 

+   - 
B - A 

+   - 
B - C 

+   - 
C - A 

+   - 
C - B 

สภาพ (ดี 
หรือเสีย) 

1 Q4010L4        
2 2N5445        
3 BT13-600D          

 
   หมายเหตุ อักษร ABC คือ ต าแหน่งที่สมมุติขึ้น  
 
 6.2 จากตารางที ่12.1 น าคู่ที่วัดได้ค่าความต้านทานต่ ามาวัดเทียบกับขาที่เหลือ (ขาที่เหลือเป็นขา A2) โดยใช้
ไฟบวก และไฟลบ จุดชนวนขาต่าง ๆ ตามตารางท่ี 12.2 
 
ตารางท่ี 12.2  วัดความต้านทานระหว่างขาต่าง ๆ 

ตัวท่ี เบอร ์
จุดชนวนไฟบวก จุดชนวนไฟลบ สรุป 

 +    - 
A2 - 1 

+    - 
 A2 - 2  

 

+    - 
A2 - 1 

+    - 
A2 - 2 

A B C 

1 Q4010L4        
2 2N5445        
3 BT13-600D          

 
 6.3  ต่อวงจรตามรูปที่ 12.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 12.2 การต่อวงจรไทรแอก 

 
 6.4 ปรับแหล่งจ่ายไฟ  ES ตามตารางท่ี 12.3  ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันและบันทึกค่า IG, VG, VTM, VL, IL  
ลงในตารางที ่12.3 
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ตารางท่ี 12.3 การหาค่า IG, VG, VTM, VL, IL 
ES VG (V) VL (V) VTM (V) IL (mA ) IG (mA ) สภาวะหลอดไฟ 
0       
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
 6.5 ประกอบวงจรตามรูปที่ 12.3 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 12.3 การต่อวงจรไทรแอกสวิตซ์การท างาน 
 

 6.6  กดสวิตซ์ตามตารางท่ี 12.4 สังเกตสภาวะหลอดไฟ บันทึกผลการทดลองท่ีได้ลงในตารางที่ 12.4 
ตารางท่ี 12.4 การสังเกตสภาวะหลอดไฟ 
 

 
6.7 ประกอบวงจรตามรูปที่ 12.3   แต่ให้สลับขั้วแหล่งจ่าย ES แล้วทดลองกดสวิตซ์ตามตารางที่ 12.5 สังเกต

สภาวะหลอดไฟ บันทึกผลการทดลองท่ีได้ลงในตารางที่ 12.5 
 
 
 
 

สวิตช ์ หลอดไฟ (ติด/ดับ) สาเหตุเพราะ 

S1 
  
  

S2 
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ตารางท่ี 12.5 การสังเกตสภาวะหลอดไฟ 

 
 6.8 ประกอบวงจรตามรูปที่ 12.3  แต่ให้สลับขั้วแหล่งจ่าย VCC  แล้วทดลองกดสวิตซ์ตามตารางที่ 12.6 
สังเกตสภาวะหลอดไฟ บันทึกผลการทดลองที่ได้ลงในตารางที่ 12.6 
 
ตารางท่ี 12.6 การสังเกตสภาวะหลอดไฟ 

 
 6.9  ประกอบวงจรตามรูปที่ 12.3  แต่ให้สลับขั้วแหล่งจ่าย  ES และ VCC แล้วทดลองกดสวิตซ์ตามตารางท่ี 
12.7  สังเกตสภาวะหลอดไฟ บันทึกผลการทดลองท่ีได้ลงในตารางที่ 12.7 
 
ตารางท่ี 12.7 การสังเกตสภาวะหลอดไฟ 

 
 6.10  จากการหาค่าตามตารางที่ 12.4, 12.5, 12.6 และ 12.7  สามารถสรุปได้ว่า  

ตารางที่ 12.4 เป็นการทางานของไทรแอกควอแดรนท์ที่..................................  
ตารางที่ 12.5 เป็นการทางานของไทรแอกควอแดรนท์ที่..................................  
ตารางที่ 12.6 เป็นการทางานของไทรแอกควอแดรนท์ที่..................................  
ตารางที่ 12.7 เป็นการทางานของไทรแอกควอแดรนท์ที่.................................. 

7. ค าถาม  
 7.1  คุณสมบัติของไตรแอกคล้ายกับอุปกรณ์ชนิดใด 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 

สวิตช ์ หลอดไฟ (ติด/ดับ) สาเหตุเพราะ 

S1 
  
  

S2 
  
  

สวิตช ์ หลอดไฟ (ติด/ดับ) สาเหตุเพราะ 

S1 
  
  

S2 
  
  

สวิตช ์ หลอดไฟ (ติด/ดับ) สาเหตุเพราะ 

S1 
  
  

S2 
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 7.2 เหตุใดการทดสอบกระแสโฮลดิ้งจึงต้องใช้โอห์มมิเตอร์สเกล R x 1 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.3 การใช้มิเตอร์วัดไตรแอกเพ่ือต้องการทราบอะไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
  
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 12 เรื่อง ไทรแอก 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 https://www.youtube.com/watch?v=5HdIN_EU9Ts 
 http://en21.sisat.ac.th/sak/home2/index.php?option=com_content&view=article&id=118:- 
 triac&catid=38:2010-02-04-18-41-10&Itemid=57 
 file:///C:/Users/Administrator.EFFLD2KB4VJ03D0/Downloads/16%20-%20pdf%20(3).pd 

https://www.youtube.com/watch?v=5HdIN_EU9Ts
http://en21.sisat.ac.th/sak/home2/index.php?option=com_content&view=article&id=118:-


78 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

 

ใบงานที่ 13 หน่วยที่ 5 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 13 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ยูเจที 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา.................ชม. ก าหนดส่งงาน........ ............................ 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ตรวจสอบยูเจทีด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.2 ต่อวงจรใช้งานของยูเจทีได้ถูกต้อง 
1.3 วัดค่าของวงจรยูเจทีด้วยมัลติเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.4 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ตรวจสอบยูเจทีด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรและวัดค่าของยูเจทีด้วยมัลติมิเตอร์ 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  

 เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                                1 เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V    1 เครื่อง 
3. ออสซิลโลสโคป                           1 เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      1 ชุด 
 

1. ยูเจทีเบอร์  2N2646          จ านวน 1 ตัว 
2. ยูเจทีเบอร์  2N4851          จ านวน 1 ตัว 
3. ยูเจทีเบอร์  2N4853          จ านวน 1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน  100 Ω     จ านวน 1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน  1.2kΩ     จ านวน 1 ตัว 
6. ตัวความต้านทาน  3 kΩ       จ านวน 1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 การตรวจสอบยูเจทีด้วยโอห์มมิเตอร์ 
  สามารถกระท าได้โดย ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มชี้ ตั้งสเกล R x 1k  แล้ววัดขาท้ัง 3 ขา ดังนี้ 
 1) วัดหาขา E ถ้าขั้ว + ของมิเตอร์ ต่อกับขา E คงที่ไว้ และนา ขั้ว (-) ไปแตะ 2 ขา ที่เหลือจะอ่านค่า
ความต้านทานได้  2 ครั้งใกล้เคียงกัน  
 2) หา B2 และ B1 ต่อเนื่องจากข้อ 1) เมื่อท า การอ่านค่าความต้านทานทั้ง 2 ค่า ให้สังเกตว่าขาใด
เมื่อวัด ค่าความต้านทานเทียบกับขา E แล้วมีค่าความต้านทานสูงกว่าอีกขาหนึ่ง แสดงว่าขาท่ีเทียบกับ E แล้ว
ความต้านทานสูงกว่า คือขา B1 ส่วนขาที่เทียบกับขา E แล้วได้ค่าความต้านทานต่ ากว่า คือขา B2 
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รูปที่ 13.1  การตรวจสอบยูเจที 

  
   3) เมื่อวัดไบแอสกลับ E – B1 และ E – B2  โดยให้น าสายวัดของมิเตอร์ด้านขั้ว– ไปต่อกับ ขา E คงที่ไว้ 
ส่วนสายมิเตอร์ด้านขั้ว – ให้น า ไปแตะกับขา B2 และ B1 เข็มมิเตอร์จะต้องไม่กระดิก และชี้อยู่ที่ ∞ ดังรูปที่ 
13.2  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 13.2 การตรวจสอบหาขา B2 และB1 ของUJT เมื่อวัดไบแอสกลับ 

 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ระวังอย่าให้มัลติมิเตอร์ตกหรือกระแทก เพราะจะท าให้เสียได้ 
 5.2 ควรวางราบกับพ้ืนขณะวัดเพราะจะท าให้ได้ค่าทีเ่ที่ยงตรง  
 ข้อแนะน า 
       ก่อนใช้โอห์มมิเตอร์วัดต้องท าการปรับ Zero ohm ก่อนทุกครั้ง  
 
 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
  6.1 ตั้งมัลติมิเตอร์สเกล R x 10K ปรับเข็มมิเตอร์สู่ต าแหน่งศูนย์วัดค่าความต้านทานระหว่างขาต่างๆ แล้ว
บันทึกลงในตารางที่ 13.1 
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ตารางท่ี 13.1 วัดค่าความต้านทานระหว่างขาต่าง ๆ 
ตัวที ่ เบอร์ E – B2 E – B1 B2 - E B1 - E B1 – B2 B2 – B1 สรุป 
1 2N2646        
2 2N4851        
3 2N4853        

 
 6.2   ต่อวงจรตามรูปที่ 13.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 13.3 การต่อวงจร ยูเจที 

 
 6.3  ให้ท าการวัดรูปสัญญาณ  VE , VO ด้วยออสซิลโลสโคปโดยปรับสวิตซ์เลือกไปที่ DC พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองที่ได้ลงในรูปที่ 13.4 

รูปที่ 13.4 รูปสัญญาณ  VE , VO ด้วยออสซิลโลสโคป 
 

 หมายเหตุ  VE  หมายถึง ค่าแรงดันตกคร่อมขาอิมิตเตอร์  
VO หมายถึง ค่าแรงดันเอาต์พุต   
VP+ หมายถึง ค่าแรงดันด้านบวก 
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7. ค าถาม  
 7.1  ยูเจทีมีโครงสร้างเหมือนกับอุปกรณ์ชนิดใด 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.2 จากผลการทดลองจงเปรียบเทียบสัญญาณทางด้านเอาต์พุต กับสัญญาณทางด้านอินพุตแตกต่างกัน 
      อย่างไร 
 ............................................................................ ..........................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 13 เรื่อง ยูเจที 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 http://electhai.blogspot.com/2011/06/ujt.html 
  
      
 
 
 
 
 
 

http://electhai.blogspot.com/2011/06/ujt.html
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ใบงานที่ 14 หน่วยที่ 6 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 14 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน อุปกรณ์โฟโต้ 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 วัดและทดสอบโฟโต้โฟโต้ไดโอดได้ถูกต้อง 
1.2 วัดและทดสอบโฟโต้ทรานซีสเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.3 วัดและทดสอบโฟโต้ดาร์ลิงตันได้ถูกต้อง 
1.4 ต่อวงจรหาคุณสมบัติของอุปกรณ์โฟโต้ ได้ถูกต้อง 
1.5 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์โฟโต้ด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรและวัดค่าของอุปกรณ์โฟโต้ตามขั้นตอน 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  

 เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                                1 เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V    1 เครื่อง 
3. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      1 ชุด 
4. สวิตช์ตัดต่อ                               1 ตัว 

1. ทรานซีสเตอร์เบอร์ BC337   จ านวน  2 ตัว 
2. ไดโอดเบอร์ 1N4007          จ านวน  1 ตัว 
3. บัซเซอร์  12 V                 จ านวน  1 ตัว 
4. โฟโต้ทรานซีสเตอร์             จ านวน 1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน  27 kΩ     จ านวน 1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์โฟโต้ก่อนปฏิบัติใบงาน 
 
 
 
 
 
   

 (ก) สัญลักษณ์ของโฟโต้ไดโอด    (ข) สัญลักษณ์ของโฟโต้ทรานซีสเตอร์ 
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(ค) สัญลักษณ์ของโฟโต้ดาร์ลิงตัน 

 
รูปที่ 14.1 สัญลักษณ์ของอุปกรณ์โฟโต้ 

 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ระวังอย่าให้มัลติมิเตอร์ตกหรือกระแทก เพราะจะท าให้เสียได้ 
 5.2 ควรวางราบกับพ้ืนขณะวัดเพราะจะท าให้ได้ค่าทีเ่ที่ยงตรง  
 ข้อแนะน า 
       ก่อนใช้โอห์มมิเตอร์วัดต้องท าการปรับ Zero ohm ก่อนทุกครั้ง  
 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
  6.1  ตั้งโอห์มมิเตอร์สเกล R x 10K วัดค่าความต้านทาน ระหว่างขา A และขา B ในขณะมืดและสว่างแล้ว 
บันทึกค่าลงในตารางที่ 14.1 (ในขณะสว่างให้ใช้แสงจากแอลอีดี (LED) ส่องท่ีตัวโฟโต้ไดโอด (Photo Diode)) 
ตารางท่ี 14.1 วัดค่าความต้านทานขณะสว่างและขณะมืด 

โฟโตไดโอด 
ตัวท่ี 

ความต้านทานขณะสว่าง ความต้านทานขณะมืด 
+     - 
A  -  K 

+     - 
K -  A 

+     - 
A - K 

+     - 
K  - A 

1     
2     

 
 6.2  ตั้งโอห์มมิเตอร์สเกล R x 10 K วัดค่าความต้านทาน ระหว่างขา  C และขา E ในขณะมืด และสว่างแล้ว
บันทึกค่าลงในตารางที ่14.2 
 
ตารางท่ี 14.2 วัดค่าความต้านทานขณะสว่างและขณะมืด 

อุปกรณ์โฟโต้ 
ความต้านทานขณะสว่าง ความต้านทานขณะมืด 

+     - 
C - E     

+     - 
E - C 

+     - 
C - E 

+     - 
E - C 

โฟโต้ดาร์ลิงตัน     
โฟโตทรานซีสเตอร์     
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6.3  ต่อวงจรตามรูปที่ 14.2 เป็นวงจรรับ-ส่งสัญญาณอินฟาเรดโดยใช้แอลอีดี (LED) และโฟโต้ไดโอด 
(Photo Diode)  
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.2 วงจรรับ-ส่งสัญญาณอินฟาเรด 
  
 6.4  ตั้งโอห์มมิเตอร์สเกล R x 10 K วัดค่าความต้านทาน ระหว่างขา A และขา K ในขณะปิดและเปิดสวิตซ์ 
บันทึกค่าที่ได้ลงในตารางที่ 14.3 
ตารางท่ี 14.3 วัดค่าความต้านทาน ระหว่างขา A และขา K 

 
 6.5 ต่อวงจรตามรูปที่ 14.3   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 14.3 วงจรอุปกรณ์โฟโต้ 

 
 6.6  ทดลองตามตารางท่ี 14.4  ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดัน V1 และ V2 และฟังเสียงบัชเซอร์ บันทึกผลที่ได้จาก
การวัด และฟังเสียงบัซเซอรล์งในตารางที่ 14.4 
 
ตารางท่ี 14.4 วัดค่าแรงดัน V1 และ V2 และผลการท างานจากบัซเซอร์ 

รายละเอียด V1 V2 ผลจากบัซเซอร์ 
มืด    

รับแสงปกติ    

ความต้านทานขณะปิดสวิตซ์  
(Ω)  

ความต้านทานขณะเปิดสวิตซ์  
(Ω) 

A  -  K K  - A A  -  K K  - A 
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7. ค าถาม  
 7.1  ค่าความต้านทานของโฟโต้ไดโอดจะมีค่าเท่าใดในขณะแสงปกติ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.2 จากรูปที่ 14.3  เมื่อโฟโต้ทรานซีสเตอร์ไม่ได้รับแสง ผลจากบัซเซอร์จะเป็นอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ................................................................... ................................................................................................... 
 ............................................................................................... ............................................................ ........... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................... ........................................................................................... 
 ............................................................................................... .................................................................... ... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ................................................................................... ................................................................................... 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  



88 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 
 

รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  

 
 

แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 14 เรื่อง อุปกรณ์โฟโต้ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 http://kruchitchai.com/2011/01/30/2-%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95% 
E0%B9%89 %E0% B9%84% E0%B8% 94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94photo-diode/ 
  
      

http://kruchitchai.com/2011/01/30/2-%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95%25%20E0%B9%89%20%E0%25%20B9%84%25%20E0%B8%25%2094%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94photo-diode/
http://kruchitchai.com/2011/01/30/2-%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95%25%20E0%B9%89%20%E0%25%20B9%84%25%20E0%B8%25%2094%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94photo-diode/
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ใบงานที่ 15 หน่วยที่ 7 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 15 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ออปโต้คัปเปลอร์ 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ตรวจสอบวงจรออปโต้คัปเปลอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง 
1.2 ต่อวงจรหาคุณสมบัติของออปโต้คัปเปลอร์ได้ถูกต้อง 
1.3 วัดค่าของวงจรออปโต้คัปเปลอร์ได้ถูกต้อง 
1.4 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ตรวจสอบวงจรออปโต้คัปเปลอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ 
 2.2 ต่อวงจรออปโต้คัปเปลอร์ตามข้ันตอน 
 2.3 วัดค่าของวงจรออปโต้คัปเปลอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  

 เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                                1 เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V    1 เครื่อง 
3. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      1 ชุด 
4. สวิตช์ตัดต่อ                               1 ตัว 

1. ออปโต้คัปเปลอร์               จ านวน 1 ตัว 
2. ตัวความต้านทาน  680 Ω     จ านวน 1 ตัว 
3. ตัวความต้านทาน  560 Ω     จ านวน 1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน  470 Ω     จ านวน 1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน  330 Ω     จ านวน 1 ตัว 
6. ตัวความต้านทาน  220 Ω     จ านวน 1 ตัว 
7. ตัวความต้านทาน  100 Ω     จ านวน 1 ตัว 
8. ตัวความต้านทาน  56 Ω     จ านวน 1 ตัว 
9. ตัวความต้านทาน  33 Ω     จ านวน 1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับออปโต้คัปเปลอร์ก่อนปฏิบัติใบงาน 
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(ก) สัญลักษณ์ของออปโต้ทรานซิสเตอร์  (ข) สัญลักษณ์ของออปโต้ไดโอด 
 

รูปที่ 15.1 สัญลักษณ์ของออปโต้คัปเปลอร์ 
 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ระวังอย่าให้มัลติมิเตอร์ตกหรือกระแทก เพราะจะท าให้เสียได้ 
 5.2 ควรวางราบกับพ้ืนขณะวัดเพราะจะท าให้ได้ค่าทีเ่ที่ยงตรง  
 ข้อแนะน า 
       ก่อนใช้โอห์มมิเตอร์วัดต้องท าการปรับ Zero ohm ก่อนทุกครั้ง  
 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
  6.1  ตั้งโอห์มมิเตอร์สเกล R x 10 ปรับแต่งศูนย์โอห์ม(Zero Adjust) วัดค่าความต้านทานระหว่างขา C 
เทียบกับขา E ของโฟโต้ทรานซิสเตอร์(จุด A และ B) ตามรูปที่ 15.2 แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 15.1 
 

 
 

รูปที่ 15.2 การวัดของวงจรออปโต้ทรานซิสเตอร์ 
ตารางท่ี 15.1 ผลการวัดค่าของวงจรออปโต้ทรานซิสเตอร์ 

สวิตซ์ S1 ค่าความต้านทาน(Ω) 
เปิด  
ปิด  
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6.2  ต่อวงจรตามรูปที่ 15.3  
 

 
รูปที่ 15.2 วงจรออปโต้คัปเปลอร์ 

  
 6.3 ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดัน VCE และวัดค่ากระแส IF, IC ที่ไหลในวงจรออปโต้คัปเปลอร์เปลี่ยนค่าความ
ต้านตามตารางที่ 15.2 แล้วบันทึกผลที่ได้ลงในตารางที่ 15.2  
ตารางท่ี 15.2 วัดค่า VCE, IF, IC 

 
 6.4 น าผลที่ได้จากตารางที่ 15.2 มาวาดรูปกราฟในรูปที่ 15.3 
 

2

4

6

8

10

12

5 10 15 20
IF(mA)

IC(mA)

 
รูปที่ 15.3 การเปรียบเทียบการวัดค่า IF, IC 

7. ค าถาม  
 7.1  ค่าความต้านทานของออปโต้ทรานซิสเตอร์จะมีค่าเท่าใดในขณะเปิดสวิตซ์ S1 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.2 จากรูปที่ 15.2  เมื่อความต้านทาน R1 เพ่ิมข้ึนค่าของกระแส IC จะเป็นอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 

R  680 330 220 100 56 33 0 Ω 
VCE         V 
IF         mA 
IC         mA 
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8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 15 เรื่อง ออปโต้คัปเปลอร์ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
 https://sites.google.com/site/xupkrnxilekthrxnikslaeawngcr/home/bth-thi-14 
  
      
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/xupkrnxilekthrxnikslaeawngcr/home/bth-thi-14
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ใบงานที่ 16 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 16 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ไอซีตั้งเวลา 555 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา.................ชม. ก าหนดส่งงาน........ ............................ 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ต่อวงจรของไอซีตั้งเวลา 555  ได้ถูกต้อง 
1.2 วัดค่าของวงจรไอซีตั้งเวลา 555 ได้ถูกต้อง 
1.3 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ต่อวงจรของไอซีตั้งเวลา 555 ตามรูปวงจร 
 2.2 วัดค่าของวงจรของไอซีตั้งเวลา 555 ด้วยออสซิลโลสโคป 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                               1  เครื่อง 
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V   1 เครื่อง 
3. ออสซิลโลสโคป                         1  เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     1 ชุด 
 

1. ไอซีเบอร์ 555                  จ านวน 1 ตัว 
2. ตัวความต้านทาน 100Ω      จ านวน  1 ตัว 
3. ตัวความต้านทาน 100kΩ     จ านวน  1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน 56 kΩ     จ านวน  1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน 150 kΩ    จ านวน  1 ตัว 
6. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 680kΩ จ านวน  1 ตัว 
7. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 1MΩ  จ านวน  1 ตัว 
8. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 3.3MΩ จ านวน  1 ตัว 
9. คาปาซิเตอร์ ค่า 10µF, 47 µF, 100 µF, 
   และ 220µF,  อย่างละ  1  ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของไอซีตั้งเวลา 555  ก่อนปฏิบัติใบงาน 
 
    

   (ก) ไอซี 555 เบอร์ NE555  
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             (ข) ต าแหน่งขาของ ไอซีเบอร์ 555 
 
 

 
 

     
รูปที่ 16.1  ลักษณะของไอซีเบอร์ 555 

 
5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ถ้าโอห์มมิเตอร์ที่ใช้วัดเป็นมิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa หรือเลียนแบบที่ข้ัวบวกของมิเตอร์จะมีศักย์ไฟลบจ่าย
ออกมา และที่ข้ัวลบจะมีไฟบวกจ่ายออกมา 
 5.2 เมื่อท าการเปลี่ยนย่านการวัดโอห์มมิเตอร์จะต้องท าการปรับเข็มมิเตอร์ให้อยู่ในต าแหน่งศูนย์ทุกครั้ง 
(Zero Adjust) 
 
6. ล าดับขั้นการทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1  ต่อวงจรตามรูปที่ 16.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.2 การต่อวงจรไอซีตั้งเวลา 555 
 

 6.2  ใช้ออสซิลโลสโคป (Osciloscope) CH1 วัดรูปสัญญาณท่ีขา 2 (Trigger) เทียบกับกราวด์ CH2 วัดรูป
สัญญาณที่ขา 3 (VOUT) ของไอซีเทียบกับกราวด์ โดยปรับสวิตซ์เลือก ไปที่ต าแหน่ง DC ทั้งสองแชลแนลวาดรูป
สัญญาณที่ปรากฎบนจอสโคปลงในรูปที่ 16.3 

จาก : https://www.youtube.com/watch?v=Ne4VdDHWpeM 
        https://www.youtube.com/watch?v=QH9iKOM-wGY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne4VdDHWpeM
https://www.youtube.com/watch?v=QH9iKOM-wGY
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รูปที่ 16.3 รูปสัญญาณท่ีปรากฎบนจอสโคป 
 

 6.3 เปลี่ยนค่าตัวเก็บประจุ  C1 ตามตารางท่ี 16.1 โดยให้ค่าความต้านทานเท่าเดิม สังเกตหลอด LED จะติด
สว่างให้จับเวลาตั้งแต่หลอด LED ติด จนกระท่ังหลอด LED ดับ บันทึกค่าเวลาลงในตารางที ่16.1 
ตารางท่ี 16.1 ตารางเวลาที่ LED ติดสว่าง(วินาที) 

C1 (µF) เวลาที่ LED ติดสว่าง (วินาที) 
Rt1 = 100 K 

10  
47  
100  
220  

 
 6.4  เปลี่ยนค่าความต้านทาน  Rt1  ตามตารางที่ 16.2  โดยให้ตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ 10 µF สังเกตหลอด 
LED จะติดสว่างให้จับเวลาตั้งแต่หลอด  LED ติด จนกระท่ังหลอด LED ดับ บันทึกค่าเวลาลงในตารางที่ 16.2  
ตารางท่ี 16.2 ตารางเวลาที่ LED ติดสว่าง(วินาที) 

Rt1 (Ω) 
เวลาที่ LED ติดสว่าง (วินาที) 

C1 = 10 µF 
150 K  
680 K  
1 M  

3.3 M  
 
7. ค าถาม  
 7.1 เพราะเหตุใดไอซี 555  จงึนิยมน ามาสร้างเป็นวงจรตั้งเวลา 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 7.2 ไอซี เบอร์ 555 จะท างานที่แรงดันไฟกี่โวลต์ 
 ......................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
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8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 16 เรื่อง ไอซีตั้งเวลา 555 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
      https://www.youtube.com/watch?v=Ne4VdDHWpeM 
      https://www.youtube.com/watch?v=QH9iKOM-wGY 
 
  
      
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne4VdDHWpeM
https://www.youtube.com/watch?v=QH9iKOM-wGY
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ใบงานที่ 17 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 17 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ไอซีเร็กกูเลเตอร์ 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ต่อวงจรของไอซีเร็กกูเลเตอร์ ได้ถูกต้อง 
1.2 วัดค่าของไอซีเร็กกูเลเตอร์ ได้ถูกต้อง 
1.3 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ต่อวงจรของไอซีเร็กกูเลเตอร์ ตามรูปวงจร 
 2.2 วัดค่าของวงจรของไอซีเร็กกูเลเตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์ 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1. มัลติมิเตอร์                             1  เครื่อง 
                                     
2. แหล่งจ่ายไฟตรงปรับค่าได้ 0-30 V  1 เครื่อง 
3. หลอดไฟ 6 V                           2  หลอด 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 ชุด 

1. ไอซีเบอร์ 7805                จ านวน 1 ตัว 
2. ไอซีเบอร์ 7905                จ านวน 1 ตัว 
3. ตัวความต้านทาน 330Ω      จ านวน  1 ตัว 
4. ตัวความต้านทาน 470Ω      จ านวน  1 ตัว 
5. ตัวความต้านทาน 5.6 kΩ     จ านวน  1 ตัว 
6. ตัวความต้านทาน 1 kΩ       จ านวน  1 ตัว 

 
4. ค าแนะน า  
 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณภาพสมบัติไอซีเร็กกูเลเตอร์ ชนิด 
  4.1 ไอซีเร็กกูเลเตอร์กระแสบวกคงที่ 1.0 A   
  4.2 ไอซีเร็กกูเลเตอร์กระแสลบคงท่ี 1.0 A   
 
 
 
   
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7_RyXkqTYRY 
    http://electhai.blogspot.com/2011/06/ic-regulator.html 

https://www.youtube.com/watch?v=7_RyXkqTYRY
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5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ถ้าโอห์มมิเตอร์ที่ใช้วัดเป็นมิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa หรือเลียนแบบที่ข้ัวบวกของมิเตอร์จะมีศักย์ไฟลบจ่าย
ออกมา และที่ข้ัวลบจะมีไฟบวกจ่ายออกมา 
 5.2 เมื่อท าการเปลี่ยนย่านการวัดโอห์มมิเตอร์จะต้องท าการปรับเข็มมิเตอร์ให้อยู่ในต าแหน่งศูนย์ทุกครั้ง 
(Zero Adjust) 
 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1  ต่อวงจรตามรูปที่  17.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17.1 การต่อวงจรไอซีเร็กกูเลเตอร์ 7805 
 

 6.2  ใช้มัลติมิเตอร์ วัดแรงดันและกระแสตามตารางที่ 17.1 บันทึกค่าในตารางที ่17.1  
 6.3 ท าการเปลี่ยนค่าความต้านทาน โหลด (RL)  ตามค่าในตารางที ่17.1  วัดค่ากระแสและแรงดัน บันทึกค่า
ในตารางที ่17.1 
 
ตารางที ่17.1 ตารางวัดค่า IOUT และ VOUT 

LOAD 
(RL) 

5.6 K 1 K 470 330 
หลอด 6 V 
1 หลอด 

หลอด 6 V 
1 หลอด 

หน่วย 

IOUT (mA)       mA 
VOUT (V)       V 

 
 6.4 ท าการเปลี่ยนค่า ES ตามตารางที่ 17.2 โดยให้โหลด (RL) เป็นหลอดไฟ 6 V 1 หลอด สังเกต VOUT ที่
เปลี่ยนไป บันทึกผลการทดลองท่ีได้ในตารางที่ 17.2 
ตารางท่ี 10.2 ตารางวัดค่า VOUT 

ES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V 
VOUT          V 
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 6.5 ต่อวงจรตามรูปที่  17.2   ให้เปลี่ยนเบอร์ไอซีเป็น เบอร์ 7905   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  17.2  
 

 6.6  ใช้มัลติมิเตอร์ วัดแรงดันและกระแสตามตารางที่ 17.3  บันทึกค่าในตารางที ่17.3  
 6.7 ท าการเปลี่ยนค่าความต้านทาน โหลด (RL)  ตามค่าในตารางที ่10.2  วัดค่ากระแสและแรงดัน บันทึกค่า
ในตารางที ่17.3 
ตารางท่ี 17.3 ตารางวัดค่า IOUT และ VOUT 

LOAD 
(RL) 

5.6 K 1 K 470 330 
หลอด 6 V 
1 หลอด 

หลอด 6 V 
1 หลอด 

หน่วย 

IOUT (mA)       mA 
VOUT (V)       V 

 
 6.4 ท าการเปลี่ยนค่า ES ตามตารางที่ 17.4  โดยให้โหลด (RL) เป็นหลอดไฟ 6 V 1 หลอด สังเกต VOUT ที่
เปลี่ยนไป บันทึกผลการทดลองท่ีได้ในตารางที่ 17.4 
ตารางที่ 17.4 ตารางวัดค่า VOUT 

ES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V 
VOUT          V 

 
7. ค าถาม  
 7.1 วงจรเร็กกูเลเตอร์แบบสวิตช์ชิ่งมีหลักการท างานอย่างไร 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 
 7.2 ไอซีเบอร์ 7805  จะมีแรงดันเอาต์พุตกี่โวลต์ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 7.3 จากการทดลองถ้าค่าโหลดเปลี่ยนไปเล็กน้อยจะมีผลต่อแรงดันเอาต์พุตของไอซีหรือไม่เพราะเหตุใด 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ......................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................... 

7905 
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8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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แบบตรวจผลงาน 
รหัส 20104-2102 วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

ใบงานที่ 17 เรื่อง ไอซีเร็กกูเลเตอร์ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................  เวลา................น. ถึง เวลา................น.  

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบัติงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
 

 (.............................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 
10. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม 
 พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และเกษมศรี ไชยกิจ. (2546). ปฏบิัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ . กรุงเทพฯ :  
  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
 อดุลย์  กัลยาแก้ว. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร.  ส านักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 
      https://www.youtube.com/watch?v=7_RyXkqTYRY 
      http://electhai.blogspot.com/2011/06/ic-regulator.html 
 
  
      
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7_RyXkqTYRY
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ใบงานที่ 18 หน่วยที่ 8 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอนครั้งที่ 18 

รหัสวิชา 20104 -2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เวลา 3 ชั่วโมง 

ชื่องาน ไอซีออปแอมป์ 
 
ชื่อ.....................................นามสกุล............................................. สาขางาน......................./ ชั้น........../กลุ่ม.............. 
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา........... ......ชม. ก าหนดส่งงาน.................................... 

 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 ต่อวงจรของไอซีออปแอมป์ ได้ถูกต้อง 
1.2 วัดค่าของไอซีออปแอมป์ ได้ถูกต้อง 
1.3 วิเคราะห์และแก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
1.4 ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ

สะอาดเครื่องมือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. สมรรถนะงาน  
 2.1 ต่อวงจรและวัดค่าของไอซีออปแอมป์ตามขั้นตอน 
 2.2 วิเคราะห์และแก้ไขจุดบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
  
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  
  

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ วัสดุ 
1.  เครื่องก าเนิดสัญญาณเสียง             1 เครื่อง                                   
2. เพาเวอร์ซัพพลายปรับค่าได้ 0-30 V  1 เครื่อง 
3. มัลติมิเตอร์                               1 เครื่อง 
4. ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     1 ชุด 

1. IC เบอร์ LM 741                จ านวน 1 ตัว 
2. ตัวความตา้นทาน 56 kΩ     จ านวน 2 ตัว 
3. ตัวความตา้นทาน 10 kΩ     จ านวน 1 ตัว 
 

 
4. ค าแนะน า  
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ IC Opamp 741 เป็น IC แบบ analog และ ไอซี LF351 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18.1 โครงสร้างภายในของไอซี 741 
ที่มา : https://pantip.com/topic/31680099 
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5. ข้อควรระวัง 
 5.1 ถ้าโอห์มมิเตอร์ที่ใช้วัดเป็นมิเตอร์ยี่ห้อ Sanwa หรือเลียนแบบที่ข้ัวบวกของมิเตอร์จะมีศักย์ไฟลบจ่าย
ออกมา และที่ข้ัวลบจะมีไฟบวกจ่ายออกมา 
 5.2 เมื่อท าการเปลี่ยนย่านการวัดโอห์มมิเตอร์จะต้องท าการปรับเข็มมิเตอร์ให้อยู่ในต าแหน่งศูนย์ทุกครั้ง 
(Zero Adjust) 
 
6. ล าดับขั้น การทดลอง/การปฏิบัติงาน 
 6.1  ต่อวงจรตามรูปที่  18.1 
 

 
 

รูปที่ 18.1  วงจรขยายแบบอินเวอร์ติ้ง (Inverting Amplifier) 
 

 6.2  ท าการตั้งความถี่เครื่องก าเนิดสัญญาณเสียง ไปที่ความถี่ 100 Hz  ใช้ออสซิสโลสโคปวัดแรงดัน VO 
เปรียบเทียบกับ EG  ปรับสวิตช์เลือกที่ต าแหน่ง DC ปรับขนาดของ EG  ให้สัญญาณ VO เริ่มเพ้ียน บันทึกภาพที่ได้
ลงในรูปที ่18.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 18.2 รูปสัญญาณของแรงดัน EG กับสัญญาณ VO 
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 6.3. ปรับความถี่ของเครื่องก าเนิดสัญญาณเสียงตามตารางที่ 18.1 แล้วบันทึกค่าแรงดันของ VO, EG ลงใน
ตารางที ่18.1 
ตารางท่ี 18.1 ตารางวัดค่า แรงดันของ VO, EG 

ความถี่ 50 80 100 400 800 1K 3K 5K 10K 30K 50K 100K Hz 
EG             Vp-p 
VO             Vp-p 
AV             เท่า 

 
  
 6.4  ต่อวงจรตามรูปที่ 18.1  โดยเปลี่ยน R1 เป็น 10KΩ ตั้งความถ่ีของเครื่องก าเนิดสัญญาณเสียงไปที่ความถี่ 
1 KHz ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดัน VO เปรียบเทียบกับ EG ปรับขนาดของ EG ให้สัญญาณ VO เริ่มเพ้ียนจากนั้น
ปรับความถี่ของเครื่องก าเนิดสัญญาณเสียง ตามตารางที่ 18.2 แล้ว บันทึกค่าแรงดันของ VO, EG ลงในตารางที่ 
18.2  
ตารางท่ี 18.2 ตารางวัดค่าแรงดันของ VO, EG 

ความถี่ 50 80 100 400 800 1K 3K 5K 10K 30K 50K 100K Hz 
EG             Vp-p 
VO             Vp-p 
AV             เท่า 

 
 6.5 น าผลการทดลองท่ีได้ตามตารางท่ี 18.1 และ 18.2 มาเขียนรูปกราฟลงในรูปที่ 18.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

 
รูปที่ 18.2 อัตราขยาย(AV) และความถ่ี(f) 
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 6.6 ต่อวงจรตามรูปที่  18.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 18.3 วงจรขยายแบบนอนอินเวอร์ติ้ง (Non-Inverting Amplifier) 
 
 6.7 ให้ตั้งความถี่ของเครื่องก าเนิดสัญญาณเสียงไปที่ความถี่ 1 KHz ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดัน VO  
เปรียบเทียบกับ  EG  ปรับสวิตช์เลือกให้อยู่ต าแหน่ง  DC  ปรับขนาดของ  EG   ให้สัญญาณ  VO  เริ่มเพ้ียน
บันทึกภาพท่ีได้ลงในรูปที่ 18.4  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 18.4 รูปสัญญาณของแรงดัน EG กับสัญญาณ VO 

 
 6.8 ให้ท าการปรับความถี่ของเครื่องก าเนิดสัญญาณเสียงตามตารางที่ 18.3 แล้วบันทึกค่าแรงดันของ VO , EG 

ลงในตารางที่ 18.3   
ตารางท่ี 18.3 ตารางวัดค่าแรงดันของ VO, EG 

ความถี่ 50 80 100 400 800 1K 3K 5K 10K 30K 50K 100K Hz 
EG             Vp-p 
VO             Vp-p 
AV             เท่า 
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 6.9 จากรูปที่ 18.3 เปลี่ยน R1  เป็น  10K   ตั้งความถ่ีของเครื่องก าเนิดสัญญาณเสียงไปที่ความถ่ี 20 Hz 
ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดัน  VO  เปรียบเทียบ Eg  ปรับขนาดของ  Eg  ให้สัญญาณ  VO  เริ่มเพ้ียนจากนั้นปรับ
ความถี่เครื่องก าเนิดสัญญาณเสียง  ตามตารางท่ี 18.4  แล้วบันทึกค่าแรงดัน ของ VO , Eg  ลงในตารางที่ 18.4  
ตารางท่ี 18.4 ตารางวัดค่าแรงดันของ VO, EG 

ความถี่ 50 80 100 400 800 1K 3K 5K 10K 30K 50K 100K Hz 
EG             Vp-p 
VO             Vp-p 
AV             เท่า 

 
7. ค าถาม  
 7.1 จากการทดลองออปแอมป์ตอบสนองความถี่ที่ช่วงใด 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.2 เราสามารถน าเอาออปแอมป์มาใช้ขยายสัญญาณได้กี่แบบ อะไรบ้าง 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
 7.3 จงอธิบายคุณลักษณะของวงจรขยายแบบอินเวอร์ติ้งกับวงจรขยายแบบนอนอินเวอร์ติ้ง แตกต่างกัน 
      อย่างไร 
 ......................................................................... .............................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 ................................................................................. .....................................................................................  
 
8. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................... ....................................................................... 
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9. การประเมินผล 
รายการประเมิน หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

2. การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 

3. ปฏิบัติงานถูกต้องไม่
ผิดพลาด 

4. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

5 = ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัย 

4 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 = ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม
กับงาน 

2 = ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน 
1 = จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมส าหรับปฏิบัติงาน 

2. ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ต่อวงจรถูกต้อง 
2. บันทึกผลการ

ทดลองถูกต้อง 
3. ตอบค าถาม 
4. สรุปผลการทดลอง

ได้ถูกต้อง 

5= ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 
4 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องแต่ไม่ 
ครบถ้วนขาดอย่างได้อย่างหนึ่ง 
3 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลอง 
ตอบค าถาม ได้ถูกต้อง  
2 = ต่อวงจรการทดลอง บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง  
1 = ต่อวงจรการทดลองได้ถูกต้อง  

3. กิจนิสัยในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความร่วมมือกัน
ขณะปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

3. ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา 

4. เก็บเครื่องมือหลัง
เลิกปฏิบัติงาน 

5= ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือและท าความ 
สะอาดเครื่องมือ 
4 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จ 
งานทันเวลา และช่วยกันเก็บเครื่องมือ  
3 =ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย เสร็จงานทันเวลา   
2 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย  
1 = ร่วมมือกันปฏิบัติงาน  
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