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คานา
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การ เรื่อง ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 - 23 จานวน 18 ชั่วโมง
ผู้จัดทาได้ออกแบบ และพัฒนาปรับปรุง ชุดการสอนให้เหมาะสม และสะดวกต่อครูผู้สอน สามารถนาไปใช้
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การศึกษา หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผู้จัดทาขอน้อมรับคาติชม ขอขอบคุณผู้แต่งตาราที่ใช้
ประกอบการค้นคว้าในการจัดทาชุดการสอน ณ โอกาสนี้ด้วย
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รายวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
จานวน
5 หน่วยกิต เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ครูผู้สอน นายวชิระ ไชยสิงห์

รหัสวิชา 1105 – 1303
รวม 75 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้สามารถ ประกอบ ตรวจสอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็นระเบียบ มีลาดับขั้นตอนในการทางาน
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการวัด ทดสอบและต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
หลักมาตรฐานสากล
2. แสดงองค์และการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการทดสอบจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
3. แสดงองค์ความรู้ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ในงานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
4. แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการวัด บัดกรีและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลัก
มาตรฐานสากล
5. แสดงองค์ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการตรวจสอบและทดสอบการทางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักมาตรฐานสากล
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติง านเกี่ ยวกั บ โครงสร้างสัญลั ก ษณ์ คุณลัก ษณะทางไฟฟ้า ไดโอด ซีเ นอร์ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ เฟต ไอซีออปแอมป์ เอสซีอาร์ ไทรแอค และอุปกรณ์ ออฟโต้ อิเล็กทรอนิกส์ การเลือก เตรียมใช้
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่กาหนด การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
รูปแบบวงจรวัดทดสอบวงจร การใช้คู่มือ และการประยุกต์ใช้งานและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4. ทดสอบการทางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์หน่วยการเรียน
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์หน่วยการเรียน
สัปดาห์
หน่วยที่
ที่
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4
5

ชื่อหน่วย

ปฐมนิเทศนักเรียน
ความรู้เบื้องต้นวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบการทางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รวม

เวลาสอน
(ชั่วโมง)

6
15
30
18
6
75 ชั่วโมง

รายละเอียดการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 2 รายละเอียดการจัดการเรียนรู้ วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1105 – 1303)
หน่วยที่
1
2
3
4
5

ชื่อหน่วย
ปฐมนิเทศนักเรียน
ความรู้เบื้องต้นวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบการทางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รวม

เวลาสอน (ชั่วโมง)
ทฤษฏี
ปฏิบัติ
3
6
12
6
3
30

3
9
18
12
3
45
75

หน่วยที่ 4
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนรู้แล้วมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. อธิบายการทางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ตรวจสอบ และทดสอบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
5. นาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้
6. มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาระสาคัญ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา ทรานสฟอร์
เมอร์ ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซี และเอสซีอาร์ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ แต่ละตัวมีคุณสมบัติที่
แตกต่างกัน สามารถนามาประยุกต์สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้งานต่าง ๆ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
เช่น วงจรวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง และวงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั
เป็นต้น
รายละเอียดเนื้อหา
ภาคทฤษฎี
4.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
4.2 วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
4.3 วงจรวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
ภาคปฏิบัติ
ใบงานที่ 4.1 การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
ใบงานที่ 4.2 การประกอบวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
ใบงานที่ 4.3 การประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง

ใบความรู้

หน่วยที่ 4
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
บทนา
การประกอบวงจรด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งช่วยสร้างให้เกิด
ทักษะในภาคปฏิบัติในการประกอบวงจรเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาประยุกต์ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวย
ความสะดวกตลอดจนนามาดารงชีวิตประจาวัน ของงานช่าง และสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิ ต เช่นการประกอบ
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์, วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง และวงจรเครื่องขยายเสียงช่วยฟัง เป็น
ต้น
การประกอบวงจรบนแผ่นวงจรพิมพ์หรือที่เรียกว่าแผ่นปริ้นท์ ตามแบบทั่วไปนั้นนิยมแพร่หลายตั้งแต่
วงจรที่มีอุปกรณ์น้อยชิ้น ไปจนถึงวงจรที่ซับซ้อน ประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์ ก็มีตั้งแต่ หน้าเดียว สองหน้า
และแบบหลายชั้น เหมือนที่ใช้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ แต่สาหรับวงจรทั่วไปที่ใช้กันจะ
เป็นประเภทหน้าเดียวกันเพราะวงจรไม่ซับซ้อน ซึ่งการลงอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ ตามแบบ นั้นขั้นแรกก่อน
ลงอุปกรณ์ ควรตรวจสอบสายวงจรที่ได้มานั้น มีจุดชิดกันซ็อตกัน และลายวงจรขาดหรือไม่ หากพบว่ามีจุดที่
ขาดก็ทาการบัดกรีหรือเชื่อมต่อด้วยลวดสายไฟ หากชิดกันมากจนลายวงจรซ็อตกันก็ใช้มีดคัตเตอร์ค่อยๆ กรีด
ลายส่วนที่ชิดกันออก เมื่อตรวจสอบลายวงจรไม่มีจุดบกพร่อง หรือแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวแล้ว ต่อไปก็เริ่ม
ประกอบวงจรโดยเริ่มอุปกรณ์ตัวนอนก่อน เช่น ลวดจัมป์ ตัวต้านทาน ไดโอด ไอซี ทรานซีสเตอร์ ตัวเก็บประจุ
ตามล าดั บ ขณะที่ ล งอุ ป กรณ์ แต่ ล ะตั ว ก็ พั บ ขาของอุ ป กรณ์ ตั ว ดัง กล่า วไว้ เ พื่อ มิ ใ ห้ อุป กรณ์ ห ลุ ดออกจาก
แผ่นวงจรพิมพ์ เมื่อลงอุปกรณ์ครบ ให้ใช้คีมตัดขาอุปกรณ์ที่ยาวออก เหลือไว้เพื่อบัดกรี 2-3 มิลลิเมตร แล้ว
บัดกรี โดยใช้หัวแร้งแช่ ปลายแหลมกาลังไม่เกิน 40 วัตต์บัดกรี กับตะกั่วบัดกรี 60: 40 บัดกรีวงจร ขณะบัดกรี
ไม่ควรใส่ตะกั่วตะกั่วมากเพราะจะไหลซ็อตถึงกันได้

รูปที่ 4.1 แสดงการประกอบวงจรบนแผ่นวงจรพิมพ์
4.1 การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
วงจรภาคแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ทาหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถปรับ ค่าได้ตั้ง แต่
0-30 โวลต์ ให้กับวงจรอื่นๆ ที่ต้อ งการแรงดันนาไปใช้ในการทางานของวงจรอื่นๆ ให้ทางาน แสดงดังรูปที่
4.1

รูปที่ 4.2 แสดงวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
4.1.1 การทางานของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
จากรูป 4.2 เมื่ อ จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด24 โวลต์ ที่ ได้จ ากการใช้ห ม้ อแปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 24 โวลต์ ต่อให้กับวงจรเร็ คติไฟร์ที่ประกอบด้วย ไดโอด จานวน 4 ตัว ที่ทา
หน้ า ที่ เ ปลี่ย นแรงดั นไฟฟ้ า กระแสสลับ ให้เ ป็น แรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรง คาปาซิ เ ตอร์ C1 ท าหน้ า ที่ ก รอง
แรงดั น ไฟฟ้ า กระแสตรงให้เ รี ยบพร้อ มกั บ ส่ง เข้ ายั ง วงจรเร็ ก กู เ ลเตอร์ตั ว ต้ านทาน Rs ท าหน้ า ที่ ป้องกั น
กระแสไฟฟ้าไม่ให้เกิน แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน Rs ทาให้ทรานซิสเตอร์ (Q1) เกิดการนากระแส
ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างขาเบสกับขาอิมิตเตอร์ ของทรานซิสเตอร์ (Q2) ลดลง ทาให้ทรานซิสเตอร์ (Q2)
นากระแสลดลง ส่งผลให้แรงดันที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ลดลงตาม ทาให้การนากระแสของทรานซิสเตอร์
(Q3) ลดลง วงจรไม่เกิดการเสียหาย โดยมี ตัวต้านทานปรับค่าได้ VR1 ทาหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าที่อินพุตของ
ไอซี U4 เบอร์ LM723CN เพื่อเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ออกมาทางเอาต์พุต
วงจรเร็ ก กู เ ลเตอร์ ชุ ด นี้ เป็ น วงจรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพค่ อ นข้ า งสู ง เพราะใช้ ไ อซี เ ร็ ค กู เ ล
เตอร์ UA723 ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพในการ จ่ายกระแสได้ดีเยี่ยมทีเดียว นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีวงจร

ป้องกัน การจ่ายกระแสเกินอีกด้วย โดยวงจรนี้จะจ่ายกระแสไฟได้สูงถึง 3 แอมป์ ดังนั้นจึงควรใช้หม้อแปลง
ขนาด 4 แอมป์
4.1.2 การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.3 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์เปล่าวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
จากรูปที่ 4.3 เป็นแผ่นวงจรพิมพ์ที่ยังไม่ได้ใส่ตัวอุปกรณ์และต่ออุปกรณ์ภายนอก ในการ
ประกอบวงจรควรจะเริ่มจากใส่ตัวอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย
โดยให้เริ่มจากตัวต้านทาน ตัวไดโอด และไล่ความสูงไปเรื่อยๆ สาหรับอุปกรณ์มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด คาปาซิ
สเตอร์แบบอิเล็กโตรไลต์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่
อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้
อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.3 แล้วหลังจากที่ได้ใ ส่
อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว

4.1.3 ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
ตัวอุปกรณ์ที่นาไปใส่บนแผ่นวงจรพิมพ์ จะประกอบด้วย ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ ไดโอด,
ทรานซิสเตอร์ และไอซี ซึ่งรายการอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ แสดงไว้ในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 รายการอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
รายการที่
รายการอุปกรณ์
ค่า
ตัวต้านทาน
1
RS1-RS5
1 /0.5W
2
R2
50  / 1/4 W 5%
3
R3
2.7  1/4 W 5%

จานวน
5 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

100 1/4 W 5%
10K 1/4 W 5%

4 ตัว

1K 1/4 W 5%
7
VR1
10K 1/4 W 5%
รายการที่
รายการอุปกรณ์
ค่า
ตัวเก็บประจุ
8
C1
100uf/ 50V
9
C2
470 pf/ 50V
10
C3
100 pf/ 50V
11
C4
10 pf/ 50V
ตัวไดโอด/ทรานซิสเตอร์/ไอซี
12
D1-D4
1N5401
13
Q1
BC327
14
Q2
BD140
15
Q3
2N3055
16
IC4
LM723CN

1 ตัว

4

R4, R7, R8, R10

5

R5, R9

6

R9

4.1.4 แผ่นวงจรพิมพ์ที่ใส่ตัวอุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว

2 ตัว
1 ตัว
จานวน
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

รูปที่ 4.4 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใส่ตัวอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากรูปที่ 4.4 เมื่อใส่ตัวอุปกรณ์และบัดกรีเสร็จ ให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องในการใส่ตัว
อุปกรณ์อีกครั้งหนึ่ง หากพบว่ามีการใส่ตัวอุปกรณ์ผิดค่า ผิดขั้ว หรือใส่ตาแหน่งขาอุปกรณ์ไม่ถูกต้องให้แก้ไข
รวมถึงจุดบัดกรีทุกจุดให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทางาน ก่อนนาไปทดสอบการทางานของวงจร
4.2 การประกอบวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ งที่ใช้แสงมมาควบคุมรีเลย์เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าคือเมื่อโฟโตทรานซิสเตอร์ได้รับแสงวงจรจะสั่งให้รีเลย์ทางานรีเลย์ก็จะทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
นามาต่อทางานแต่เมื่อใดที่ไม่มีแสงมาตกกระทบโฟโตทรานซิสเตอร์วงจรก็สั่งให้รีเลย์หยุดทางานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ก็ยุดการทางานทันที แสดงดังรูปที่ 4.5
4.2.1 การทางานของวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง

รูปที่ 4.5 แสดงวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง

จากรูปที่ 4.5 ทรานซิสเตอร์ (TR1) เป็นตัวตรวจจับแสงที่มากระทบโฟโต้ทรานซิสเตอร์ เมื่อมี
แสงเข้ามากระทบโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ความต้านทานภายในของโฟโต้ทรานซิสเตอร์จะลดลง ทาให้ขา B ของ
ทรานซิสเตอร์ (TR1) มีแรงไฟทรานซิสเตอร์ (TR1) ก็จะทางานด้วยรีเลย์จะดูดหน้าสัมผัสให้ต่อกันพร้อมกับ
LED ก็จะติดแสดงว่าตอนนี้รีเลย์ทางานแล้วแต่เมื่อใดที่แสงมาตกกระทบโฟโต้ ทรานซิสเตอร์หมดไป ความ
ต้านทานภายในของโฟโต้ทรานซิสเตอร์จะเพิ่มขึ้นแรงไฟที่ข า B จะต่าลงจนทาให้ ทรานซิสเตอร์ (TR2) มาสาม
รถทางานได้ ดังนั้นทรานซิสเตอร์ (TR2) R2 ก็จะไม่สามารถทางานได้ รีเลย์จึงปล่อยหน้าสัมผัสและ LED ก็จะ
ดับ ตามไปด้วย D1, R5 ต่อป้อนกลับเพื่อป้องกันรีเลย์สั่น
4.2.2 การประกอบวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.6 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์เปล่าวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
จากรูปที่ 4.6 เป็นแผ่นวงจรพิม พ์ที่ยังไม่ได้ใส่ตัวอุปกรณ์และต่ออุปกรณ์ภายนอก ในการ
ประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดย
ให้เริ่มจากตัวต้านทาน ตัวไดโอด และไล่ความสูงไปเรื่อยๆ สาหรับอุปกรณ์มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด คาปาซิสเตอร์

แบบอิเล็กโตรไลต์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์
เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์
หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.6 แล้วหลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และ
บัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทางาน ก่อน
นาไปทดสอบการทางานของวงจร
4.2.3 ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
ตัวอุปกรณ์ที่นาไปใส่บนแผ่นวงจรพิมพ์ จะประกอบด้วย ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ ไดโอด,
ทรานซิสเตอร์ และไอซี ซึ่งรายการอุปกรณ์วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง แสดงไว้ในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 รายการอุปกรณ์วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
ลาดับ
อุปกรณ์
ค่า
จานวน
ตัวต้านทาน
1 R1, R8
1 ตัว
10K 1/4 W 5%
2

R2, R4

3

R3

4

R5

5

R6

6

R7

7

R8

8

VR1

9
10

C1
C2

11
12
13
14
15
16

D1, D2
TR1
TR2
Photo Trasistor
LED
Relay

20K 1/4 W 5%
50K 1/4 W 5%

2 ตัว

470K 1/4 W 5%
5K 1/4 W 5%

1 ตัว

3K 1/4 W 5%
1K 1/4 W 5%
100K
ตัวเก็บประจุ
2.2uf/ 50V
4.7uf/ 50V
ไดโอด/ทรานซิสเตอร์/รีเลย์
1N4148
C458
C9012
5 mm. Photo Transistor
5 mm. LED
Relay 12 V.

1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

4.2.4 แผ่นวงจรพิมพ์ที่ใส่ตัวอุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 4.7 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใส่ตัวอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากรูปที่ 4.7 เมื่อใส่ตัวอุปกรณ์และบัดกรีเสร็จ ให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องในการใส่ตัว
อุปกรณ์อีกครั้งหนึ่ง หากพบว่ามีการใส่ตัวอุปกรณ์ ผิดค่า ผิดขั้ว หรือใส่ตาแหน่งขาอุปกรณ์ไม่ถูกต้องให้แก้ไข
รวมถึงจุดบัดกรีทุกจุดให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทางาน ก่อนนาไปทดสอบการทางานของวงจร
4.3 การประกอบเครื่องขยายเสียงช่วยหูฟัง
วงจรขยายเสียงช่วยหูฟังเป็นวงจรขนาดเล็กชนิดหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์สาหรับคนบกพร่อง
ทางการได้ยินหรือนาไปใช้ในการดักฟังเสียงก็ได้ วงจรนี้ต้องการให้มีความไวสูงจึงใช้
ไมคอนเดนเซอร์
เป็นตัวรับเสียงใช้ หูฟังใหญ่เป็นตัวถ่ายทอดสัญญาณเสียง แสดงดังรูปที่ 4.8

รูปที่ 4.8 แสดงวงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั

4.3.1 การทางานของวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
จากรูปที่ 4.8 ไอซี (IC1) เป็นตัวไอซีขยายเสียงขนาดเล็ก ซึ่งภายในประกอบด้วยภาคขยาย 2
ชุด โดยขยายชุดแรกทาหน้าที่เป็นปรี แอมป์พลิฟายขยายสัญญาณเสียงที่ได้มาจาก
ไมคอนเดนเซอร์ให้
แรงก่อน สัญญาณที่ขยายโดยไอซี (1/1) จะถูกส่งออกทางขา 1 ผ่าน C4 ผ่าน R6 มาเข้า VR1 ซึ่งทาหน้าที่เป็น
วอลลุ่มปรับเพิ่ม-ลด เสียง สัญญาณที่ขากลางของ VR1 จะส่งผ่าน C6 มาเข้าขา 6 ของไอซี (1/2) เพื่อทาการ
ขยายสัญญาณให้แรงขึ้นอีกครั้งสัญญาณที่ถูกขยายออกแล้วจะออกทางขา 3 ของไอซี (1/2) ผ่าน C9 คัปปลิ้ง
สัญญาณออกทางลาโพงหรือหูฟัง (Earphone) นั้นเอง
4.3.2 การประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.9 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์เปล่าวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
จากรูปที่ 4.9 เป็นแผ่นวงจรพิม พ์ที่ยังไม่ได้ใส่ตัวอุปกรณ์และต่ออุปกรณ์ภายนอก ในการ
ประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดย
ให้เริ่มจากตัวต้านทาน ตัวไดโอด และไล่ความสูงไปเรื่อยๆ สาหรับอุปกรณ์มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด คาปาซิสเตอร์
แบบอิเล็กโตรไลต์และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์
เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์

หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.9 แล้วหลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และ
บัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทางาน ก่อน
นาไปทดสอบการทางานของวงจร
4.3.3 ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
ตัวอุปกรณ์ที่นาไปใส่บนแผ่นวงจรพิมพ์ จะประกอบด้วย ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ ไดโอด,
ทรานซิสเตอร์ และไอซี ซึ่งรายการอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง แสดงไว้ในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 รายการอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
ลาดับ
อุปกรณ์
ค่า
ตัวต้านทาน
1 R1, R8
10K 1/4 W 5%
2 R2, R4
20K 1/4 W 5%
3

R3

4

R5

5

R6

6

R7

7

R8

8
9
10
11
12
13
14
15
16

จานวน
1 ตัว
2 ตัว

50K 1/4 W 5%
470K 1/4 W 5%

1 ตัว

5K 1/4 W 5%
3K 1/4 W 5%

1 ตัว

1K 1/4 W 5%
VR1
100K
ตัวเก็บประจุ
C1
2.2uf/ 50V
C2
4.7uf/ 50V
C32
4.7uf/ 50V
C4
4.7uf/ 50V
C5
4.7uf/ 50V
ไอซี/ไมค์/ลาโพง
IC 1
LM28922
Mic.
Microphone
ลาโพงหรือหูฟัง (Earphone)
8  Loudspeaker

1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

4.3.4 แผ่นวงจรพิมพ์ที่ใส่ตัวอุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 4.10 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใส่ตัวอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากรูปที่ 4.10 เมื่อใส่ตัวอุปกรณ์และบัดกรีเสร็จ ให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องในการใส่ตวั
อุปกรณ์อีกครั้งหนึ่ง หากพบว่ามีการใส่ตัวอุปกรณ์ ผิดค่า ผิดขั้ว หรือใส่ตาแหน่งขาอุปกรณ์ไม่ถูกต้องให้แก้ไข
รวมถึงจุดบัดกรีทุกจุดให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทางาน ก่อนนาไปทดสอบการทางานของวงจร

สรุป
• การประยุกต์การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนาไปประกอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อ
อานวยความสะดวก สบายให้กับมนุษย์ทั่วไป เช่น วงจรภาคแหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรหรี่ไฟ และอื่นๆ เป็นต้น
• วงจรภาคแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ทาหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับวงจรต่าง ๆ ที่
ต้องการใช้ขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ปรับค่าได้หรือค่าที่ตั้งแต่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 0 – 30
โวลต์
• วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง หรือวงจรสวิตช์เปิดไฟกลางคืน อัตโนมัติ คือ วงจรที่ปิด – เปิดไฟ โดยใช้แสง
สว่างโดยอัตโนมัติ
• วงจรขยายช่วยฟังเสียงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง โดยใช้ประโยชน์ในการฟังเสียงสาหรับคนบกพร่องทางการได้ยนิ
หรือนาไปใช้ในการดักฟังเสียงก็ได้ วงจรนี้ต้องการให้มีความไวสูงจึงใช้ไมคอนเดนเซอร์เป็นตัวรับเสียงใช้ หูฟัง
ใหญ่เป็นตัวถ่ายทอดเสียง

กิจกรรมหน่วยที่ 4
เรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่ง จงตอบคาถามให้สมบูรณ์
1. จงบอกเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างทีจ่ าเป็นใช้ในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มา 5 ข้อ
(5 คะแนน)
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2. จงอธิบายการประกอบวงจรแผ่นวงจรพิมพ์ มาพอเข้าใจ (5 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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3. จงวาดรูปวงจรพร้อมอธิบายการทางานของสวิตช์ทางานด้วยแสง มาพอเข้าใจ (5 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

ใบงาน
ความรู้

ใบงานที่ 4.1
ชื่อวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ 4
ชื่อหน่วย การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่องาน การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์

สอนครั้งที่ 20-23
รวม 12 ชั่วโมง
จานวน 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจประยุกต์ใช้วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วสามารถ
1. อ่านค่าอุปกรณ์วงจรภาคแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้
2. ประกอบวงจรภาคแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างถูกต้อง
3. วัดและทดสอบการทางานวงจรภาคแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้
4. ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. ชุดประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
2. หัวแร้งแช่ ขนาด 20 วัตต์
3. มัลติมิเตอร์
4. คีมตัด คีมปากยาว
5. ตะกั่วบัดกรี / สายไฟ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
อัน
ตัว
ชุด

ข้อควรระวัง
ขณะทาการทดลองระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทดลองให้เข้าใจก่อนทาการทดลอง
2. ในขณะทาการทดลองหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน

ลาดับขั้นการทดลอง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาชุดประกอบวงจรและการทางานของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ให้เข้าใจ
ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.1.1 แสดงวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.1.2 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30โวลต์

2. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ตามรายละเอียด
ตารางที่ 4.1.1 ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.1.3 แสดงอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30โวลต์
ตารางที่ 4.1.1 แสดงรายการอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
รายการที่

รายการอุปกรณ์

1
2

RS1-RS5
R2

3

R3

4

R4, R7, R8, R10

5

R5, R9

6

R9

7

VR1

8
9

C1
C2

ค่า
ตัวต้านทาน
1  / 0.5W
50  / 1/4 W 5%

จานวน
5 ตัว
1 ตัว

2.7  / 1/4 W 5%
100  / 1/4 W 5%

1 ตัว

10K  / 1/4 W 5%
1K  /1/4 W 5%

2 ตัว

10K  / 1/4 W 5%
ตัวเก็บประจุ
100 u / 50V
470 pf / 50V

1 ตัว

4 ตัว
1 ตัว

1 ตัว
1 ตัว

10
C3
11
C4
รายการที่
12
13
14
15
16
17
18

100 pf/ 50V
10 pf / 50V
รายการอุปกรณ์
ค่า
ตัวไดโอด/ทรานซิสเตอร์ / ไอซี
D1-D4
1N5401
Q1
BC327
Q2
BD140
Q3
2N3055
IC4 พร้อม socket
LM723CN
แผ่นระบายความร้อน
แผ่นวงจรพิมพ์
-

1 ตัว
1 ตัว
จานวน
4 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 อัน
1 แผ่น

3. นาอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ประกอบลงแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใส่ ตัว
ต้านทาน, ไดโอด, ตัวคาปาซิเตอร์, ทรานซิสเตอร์ และไอซี ตามลาดับรูปที่ 4.1.4 - 4.1.7

รูปที่ 4.1.4 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวต้านทาน

รูปที่ 4.1.5 แสดงการใส่อุปกรณ์ไดโอด

รูปที่ 4.1.6 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวเก็บประจุ

รูปที่ 4.1.7 แสดงการใส่อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ ไอซี และวอลลุม่
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
5. ใช้หัวแร้งทาการบัดกรีวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ให้เรียบร้อย
6. ใช้คีมตัด ตัดขาอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ข้อควรระวัง : ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่ อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่
แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้
วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในแผ่นวงจรพิมพ์รูปที่ 4.1.2 (ก)
ผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
สรุปผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
คาถาม
คาสั่ง ตอบคาถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง
1. ในการประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ควรคานึงถึงอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

ใบประเมินที่ 4.1
ชื่องาน การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
ที่
รายงานการประเมิน
1 การเตรียมงาน (3 คะแนน)
- มีการวางแผนการทางาน (1 คะแนน)
- จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง
มีระเบียบ (1 คะแนน)
- ศึกษารายละเอียดใบงาน (1 คะแนน)
2 การดาเนินการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอน (2 คะแนน)
- รู้จักการแก้ปัญหา (1 คะแนน)
- การบันทึกผลการทดลองอย่างถูกต้อง
(1 คะแนน)
- ปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย (1คะแนน)
3 การใช้งานและบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ (2 คะแนน)
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้อง
และเหมาะสมกับงาน ( 1 คะแนน)
- มีการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(1 คะแนน)
4 คุณภาพของงาน (10 คะแนน)
- ข้อมูลครบสมบูรณ์ (2 คะแนน)
- สรุปผลการทดลองถูกต้อง (3 คะแนน)
- ตอบคาถามถูกต้อง (3 คะแนน)
- ผลงานสะอาดเรียบร้อย (2 คะแนน)
รวมคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
- การวางแผน
; มี
;ไม่มี
- การเตรียมเครื่องมือ ; ครบ
และอุปกรณ์
; ไม่ครบ
- ศึกษาใบงาน
; มี
;ไม่มี

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

1
0
1
0
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- การปฏิบัติงาน ; เป็นขั้นตอน
ได้ 2 คะแนน
; เป็นขั้นตอนพอใช้ ได้ 1 คะแนน
;ไม่เป็นขั้นตอน
ได้ 0 คะแนน
- การแก้ปัญหาและการบันทึกผลการทดลอง
; ดี
ได้ 1 คะแนน
;น้อย
ได้ 0 คะแนน
- ความปลอดภัย ; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
;ถูกต้องถูกวิธี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่เหมาะสม
ได้ 0 คะแนน
- การบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- ข้อมูลครบสมบูรณ์ ; ครบทุกขั้นตอน ได้ 2 คะแนน
; ไม่ชัดเจน
ได้ 1 คะแนน
- การสรุปผลและตอบคาถาม
; ถูกต้อง ชัดเจน ได้ 3 คะแนน
; ถูกต้องปานกลาง ได้ 2 คะแนน
; ถูกต้องน้อย
ได้ 1 คะแนน
- ความสะอาด
; เรียบร้อย
ได้ 2 คะแนน
; ไม่เรียบร้อย
ได้ 1 คะแนน

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................(ครูผู้สอน)
(นายวชิระ ไชยสิงห์)
................/................./..............

ใบงานที่ 4.2
ชื่อวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4 ชื่อหน่วย การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่องาน การประกอบวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง

รวม

สอนครั้งที่ 20-23 หน่วยที่
12 ชั่วโมง
จานวน 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจประยุกต์ใช้วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วสามารถ
1. อ่านค่าอุปกรณ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสงได้
2. ประกอบวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสงได้ถูกต้อง
3. วัดและทดสอบการทางานวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสงได้
4. ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. ชุดประกอบวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง
2. หัวแร้งแช่ ขนาด 20 วัตต์
3. มัลติมิเตอร์
4. คีมตัด คีมปากยาว
5. ตะกั่วบัดกรี / สายไฟ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
อัน
ตัว
ชุด

ข้อควรระวัง
ขณะทาการทดลองระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทดลองให้เข้าใจก่อนทาการทดลอง
2. ในขณะทาการทดลองหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน

ลาดับขั้นการทดลอง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาชุดประกอบวงจรและการทางานของวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ให้เข้าใจ ก่อนประกอบ
วงจร

รูปที่ 4.2.1 แสดงวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.2.2 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง

2. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และอุปกรณ์ อื่นๆ วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ตามรายละเอียด ตารางที่ 4.2.1
ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.2.3 แสดงอุปกรณ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง
ตารางที่ 4.2.1 แสดงรายการอุปกรณ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง
ลาดับ

อุปกรณ์

ค่า

จานวน

ตัวต้านทาน
1

R1, R8

2

R2, R4

3

R3

4

R5

5

R6

6

R7

7

R8

8

VR1

9
10

C1
C2

11
12

D1, D2
TR1

10K 1/4 W 5%
20K 1/4 W 5%

1 ตัว

50K 1/4 W 5%
470K 1/4 W 5%

1 ตัว

5K 1/4 W 5%
3K 1/4 W 5%

1 ตัว

1K 1/4 W 5%
100K
ตัวเก็บประจุ
2.2uf/ 50V
4.7uf/ 50V
ไดโอด/ทรานซิสเตอร์/รีเลย์
1N4148
C458

1 ตัว

2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว

13
ลาดับ
14
15
16
17

TR2

C9012

อุปกรณ์
Photo Transistor
LED
Relay
แผ่นวงจรพิมพ์

ค่า
5 mm. Photo Transistor
5 mm. LED
Relay 12 V.
-

1 ตัว
จานวน
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 แผ่น

3. นาอุปกรณ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ประกอบลงแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใส่ตัวต้านทาน, ไดโอด, ตัวคาปาซิ
เตอร์, ทรานซิสเตอร์ และไอซี ตามลาดับรูปที่ 4.2.4 - 4.2.7

รูปที่ 4.2.4 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวต้านทาน

รูปที่ 4.2.5 แสดงการใส่อุปกรณ์ไดโอด

รูปที่ 4.2.6 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวเก็บประจุ

รูปที่ 4.2.7 แสดงการใส่อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ โฟโต้ทรานซิสเตอร์ และรีเลย์
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบ วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง
5. ใช้หัวแร้งทาการบัดกรีวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ให้เรียบร้อย
6. ใช้คีมตัด ตัดขาอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ข้อควรระวัง : ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่
แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้
วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในแผ่นวงจรพิมพ์รูปที่ 4.2.2 (ก)
ผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
สรุปผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
คำถำม
คาสั่ง ตอบคาถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง
1. จงบอกข้อดีของวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสงมาพอเข้าใจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

ใบประเมินที่ 4.2
ชื่ องาน การประกอบวงจรวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
ที่
รายงานการประเมิน
1 การเตรียมงาน (3 คะแนน)
- มีการวางแผนการทางาน (1 คะแนน)
- จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง
มีระเบียบ (1 คะแนน)
- ศึกษารายละเอียดใบงาน (1 คะแนน)

2 การดาเนินการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอน (2 คะแนน)
- รู้จักการแก้ปัญหา (1 คะแนน)
- การบันทึกผลการทดลองอย่างถูกต้อง
(1 คะแนน)
- ปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย (1คะแนน)

3 การใช้งานและบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ (2 คะแนน)
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้อง
และเหมาะสมกับงาน ( 1 คะแนน)
- มีการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(1 คะแนน)
4 คุณภาพของงาน (10 คะแนน)
- ข้อมูลครบสมบูรณ์ (2 คะแนน)
- สรุปผลการทดลองถูกต้อง (3 คะแนน)
- ตอบคาถามถูกต้อง (3 คะแนน)
- ผลงานสะอาดเรียบร้อย (2 คะแนน)

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
- การวางแผน
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การเตรียมเครื่องมือ ; ครบ
ได้ 1 คะแนน
และอุปกรณ์
; ไม่ครบ
ได้ 0 คะแนน
- ศึกษาใบงาน
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การปฏิบัติงาน ; เป็นขั้นตอน
ได้ 2 คะแนน
; เป็นขั้นตอนพอใช้ ได้ 1 คะแนน
;ไม่เป็นขั้นตอน
ได้ 0 คะแนน
- การแก้ปัญหาและการบันทึกผลการทดลอง
; ดี
ได้ 1 คะแนน
;น้อย
ได้ 0 คะแนน
- ความปลอดภัย ; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
;ถูกต้องถูกวิธี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่เหมาะสม
ได้ 0 คะแนน
- การบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- ข้อมูลครบสมบูรณ์ ; ครบทุกขั้นตอน ได้ 2 คะแนน
; ไม่ชัดเจน
ได้ 1 คะแนน
- การสรุปผลและตอบคาถาม
; ถูกต้อง ชัดเจน ได้ 3 คะแนน
; ถูกต้องปานกลาง ได้ 2 คะแนน
; ถูกต้องน้อย
ได้ 1 คะแนน
- ความสะอาด
; เรียบร้อย
ได้ 2 คะแนน
; ไม่เรียบร้อย
ได้ 1 คะแนน

รวมคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................(ครูผู้สอน)
(นายวชิระ ไชยสิงห์)

................/................./..............
ใบงานที่ 4.3
ชื่อวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สอนครั้งที่ 20-23 หน่วยที่
4 ชื่อหน่วย การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รวม 12 ชั่วโมง
ชื่องาน การประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
จานวน 4 ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจประยุกต์ใช้วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วสามารถ
1. อ่านค่าอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟังได้
2. ประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟังได้ถูกต้อง
3. วัดและทดสอบการทางานวงจรขยายเสียงช่วยหูฟังได้
4. ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
1. ชุดประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
2. หัวแร้งแช่ ขนาด 20 วัตต์
3. มัลติมิเตอร์
4. คีมตัด คีมปากยาว
5. ตะกั่วบัดกรี / สายไฟ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
อัน
ตัว
ชุด

ข้อควรระวัง
ขณะทาการทดลองระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทดลองให้เข้าใจก่อนทาการทดลอง
2. ในขณะทาการทดลองหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน

ลาดับขั้นการทดลอง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาชุดประกอบวงจรและการทางานของวงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั ให้เข้าใจ ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.3.1 แสดงวงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.3.2 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั
2. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆ วงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั ตามรายละเอียด ตารางที่ 4.3.1
ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.2.3 แสดงอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
ตารางที่ 4.3.1 แสดงรายการอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
ลาดับ

อุปกรณ์

ค่า

จานวน

ตัวต้านทาน
1

R1, R7

2

R2

3

R3

4

R4, R8

5

R5

6

R6

7

VR1

9
10
11
12
13

C1
C2, C6
C3, C8
C4
C5, C10

5K / 1/4 W 5%
10K / 1/4 W 5%

2 ตัว

15K / 1/4 W 5%
10 / 1/4 W 5%

1 ตัว

100K / 1/4 W 5%
82 / 1/4 W 5%

1 ตัว

10K
ตัวเก็บประจุ
0.1uf/ 50V
0.047uf/ 50V
47uf/ 50V
10uf/ 50V
0.01uf/ 50V

2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
2 ตัว

14 C7, C9
ลาดับ
14
15
16
17

100uf/ 50V
อุปกรณ์

ค่า

2 ตัว
จานวน

IC 1 พร้อม socket
Mic.
Earphone
แผ่นวงจรพิมพ์

ไอซี/ไมค์/ลาโพง
TDA2822
Microphone
8
-

1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 แผ่น

3. นาอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง ประกอบลงแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใส่ตัวต้านทาน, ไดโอด, ตัวคาปาซิ
เตอร์, ทรานซิสเตอร์ และไอซี ตามลาดับรูปที่ 4.3.4 - 4.3.7

รูปที่ 4.3.4 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวต้านทาน

รูปที่ 4.3.5 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวเก็บประจุ

รูปที่ 4.3.6 แสดงการใส่อุปกรณ์ ไอซี ตัวต้านทานปรับค่าได้

รูปที่ 4.3.7 แสดงการใส่อุปกรณ์ ไมโครโฟน และสายหูฟัง
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบ วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
5. ใช้หัวแร้งทาการบัดกรีวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง ให้เรียบร้อย
6. ใช้คีมตัด ตัดขาอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ข้อควรระวัง : ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่
แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้
วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในแผ่นวงจรพิมพ์รูปที่ 4.3.2 (ก)
ผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
สรุปผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
คาถาม
คาสั่ง ตอบคาถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง
1. จงบอกข้อดีของวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง มาพอเข้าใจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………….…………………….…..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….

ใบประเมินที่ 4.3
ชื่ องาน การประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
ที่
รายงานการประเมิน
1 การเตรียมงาน (3 คะแนน)
- มีการวางแผนการทางาน (1 คะแนน)
- จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง
มีระเบียบ (1 คะแนน)
- ศึกษารายละเอียดใบงาน (1 คะแนน)
2 การดาเนินการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอน (2 คะแนน)
- รู้จักการแก้ปัญหา (1 คะแนน)
- การบันทึกผลการทดลองอย่างถูกต้อง
(1 คะแนน)
- ปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย (1คะแนน)

3 การใช้งานและบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ (2 คะแนน)
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้อง
และเหมาะสมกับงาน ( 1 คะแนน)
- มีการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(1 คะแนน)
4 คุณภาพของงาน (10 คะแนน)
- ข้อมูลครบสมบูรณ์ (2 คะแนน)
- สรุปผลการทดลองถูกต้อง (3 คะแนน)
- ตอบคาถามถูกต้อง (3 คะแนน)
- ผลงานสะอาดเรียบร้อย (2 คะแนน)

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
- การวางแผน
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การเตรียมเครื่องมือ ; ครบ
ได้ 1 คะแนน
และอุปกรณ์
; ไม่ครบ
ได้ 0 คะแนน
- ศึกษาใบงาน
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การปฏิบัติงาน ; เป็นขั้นตอน
ได้ 2 คะแนน
; เป็นขั้นตอนพอใช้ ได้ 1 คะแนน
;ไม่เป็นขั้นตอน
ได้ 0 คะแนน
- การแก้ปัญหาและการบันทึกผลการทดลอง
; ดี
ได้ 1 คะแนน
;น้อย
ได้ 0 คะแนน
- ความปลอดภัย ; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
;ถูกต้องถูกวิธี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่เหมาะสม
ได้ 0 คะแนน
- การบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- ข้อมูลครบสมบูรณ์ ; ครบทุกขั้นตอน ได้ 2 คะแนน
; ไม่ชัดเจน
ได้ 1 คะแนน
- การสรุปผลและตอบคาถาม
; ถูกต้อง ชัดเจน ได้ 3 คะแนน
; ถูกต้องปานกลาง ได้ 2 คะแนน
; ถูกต้องน้อย
ได้ 1 คะแนน
- ความสะอาด
; เรียบร้อย
ได้ 2 คะแนน
; ไม่เรียบร้อย
ได้ 1 คะแนน

รวมคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................(ครูผู้สอน)
(นายวชิระ ไชยสิงห์)

................/................./..............

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูแจกแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ครูอธิบายและให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสาคัญและรายละเอียดของเนือ้ หา ภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. ครูสอนแทรกรายละเอียดด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับการตรง
ต่อเวลา
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายรายละเอียดเนื้อหา ประกอบสื่อโสตทัศน์ ประเภทบทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์และสื่อ
ของจริง
2. ครูให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียน พร้อมศึกษาสื่อโสตทัศน์ และจด
บันทึกรายละเอียดของเนื้อหาที่มีสาระสาคัญตามรายละเอียดเนื้อหา
3. ครูให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด ประจาหน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4. ครูอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ขั้นปฏิบัติ
1. ครูให้ผเู้ รียนศึกษารายละเอียดของใบงานที่ 4.1 ถึง ใบงานที่ 4.3
2. ครูอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เรียนสงสัยขั้นตอนลาดับขั้นการทดลองให้เข้าใจ
3. ครูให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตามรายละเอียดของใบงานที่ 4.1 ถึง ใบงานที่ 4.3 พร้อมกับคอยแนะนาและ
ให้คาแนะนาปรึกษาเมื่อผู้เรียนสงสัยปัญหา
4. ครูอธิบายให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประกอบด้วยการเบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
ความตั้งใจในการทางาน การดูแลและรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ การส่งงานและความริเริ่มสร้างสรรค์
ขั้นสรุปผลและประเมินผล
1. ครูร่วมกับผู้เรียนสรุปรายละเอียดเนื้อหา หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ครูชี้นาผู้เรียนด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามภาระหน้าทีข่ องผู้เรียนในสภาวะเป็นผู้เรียนและ
ทางานเกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษากาหนด
3. ครูให้ผเู้ รียนทาแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10
ข้อ

สื่อการเรียนการสอน
สื่อสิ่งพิมพ์
ชาญวิทย์ หาญรินทร์. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ : ศูนย์สง่ เสริมอาชีวะ. กรุงเทพมหานคร
นภัทร วัจนเทพินทร์. คู่มือการทดลอง วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : บริษทั สกายบุ๊กส์ จากัด. ปทุมธานี,2540.
บุญสืบ โพธิ์ศรี และ โกมล ศิรสิ มบูรณ์เวช และ กิตติภพ ปานคณิน. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น :
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. กรุงเทพมหานคร, 2550.
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน). โครงการอิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น เล่ม 2 : หจก. เม็ดทรายพริ้นติง้ .
กรุงเทพมหานคร , 2548.
พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.
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สื่อโสตทัศน์
1. กระดานไวท์บอร์ด – ปากกาสีเขียนไวท์บอร์ด
2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมนาเสนอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
3. บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 30 เฟรม ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ คือ
3.1 เนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ เฟรมที่ 1-4
3.2 เรื่อง วงจรแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ เฟรมที่ 5 ถึง เฟรมที่ 14
3.3 เรื่อง วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง เฟรมที่ 15 ถึง เฟรมที่ 22
3.4 เรื่อง วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง เฟรมที่ 23 ถึง เฟรมที่ 30
เครื่องมือและอุปกรณ์
ตามรายละเอียดใบงานที่ 4.1 ถึง ใบงานที่ 4.3
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม
ก่อนเรียน
1. ให้ผู้เรียนทาแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสาคัญ และรายละเอียดของเนื้อหา จากชุดการสอน

ขณะเรียน
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียด เนื้อหา พร้อมฟังครูอธิบายรายละเอียด เนือ้ หา และสื่อโสตทัศน์ หน่วย
ที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดท้าย หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษาและปฏิบัติงาน ใบงานที่ 4.1 ถึง ใบงาน 4.3
หลังเรียน
1. ให้ผู้เรียนทาแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10 ข้อ
2. ให้ผู้เรียนตรวจปรับแบบฝึกหัดท้าย หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากแนวการตอบ
แบบฝึกหัดของครูผู้สอน
3. ตรวจและประกาศผลคะแนนการประเมินผลก่อนเรียน และหลังเรียนให้ผู้เรียนทราบ
4. ให้ผู้เรียนตรวจปรับใบงานที่ 4.1 ถึง ใบงานที่ 4.3 ตามแบบเฉลยของครูผู้สอน
การวัดผลและประเมินผล
ก่อนเรียน
1. ตรวจแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10 ข้อ
บันทึกคะแนนลงในแบบฟอร์มใบสรุปการประเมินผลช่องก่อนเรียน
2. สัง เกตพฤติก รรมความสนใจของผู้เรียนในการศึก ษาจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ สาระส าคัญ และ
รายละเอียดของเนื้อหา จากชุดการสอน
ขณะเรียน
ภาคทฤษฎี
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. สังเกตความสนใจของผูเ้ รียน ขณะทาแบบฝึกหัด หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
กับบันทึกผลลงในแบบประเมินช่องกิจกรรมระหว่างเรียน มีรายละเอียดดังนี้ คือ
ข้อ 1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน
1. ตอบได้ 9 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 5 คะแนน
2. ตอบได้ 7 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 4 คะแนน
3. ตอบได้ 5 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 3 คะแนน
4. ตอบได้ 4 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 2 คะแนน
5. ตอบได้ต่ากว่า 4 ข้อ ไม่ได้คะแนน
ข้อ 2 คะแนนเต็ม 5 คะแนน
1. ตอบได้ 8 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 5 คะแนน
2. ตอบได้ 7 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 4 คะแนน

3. ตอบได้ 6 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 3 คะแนน
4. ตอบได้ 5 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 2 คะแนน
5. ตอบได้ 4 ข้อขึ้นไป และถูกต้อง ได้ 1 คะแนน
6. ตอบได้น้อยกว่า 4 ข้อ ไม่ได้คะแนน
ภาคปฏิบัติ
1. สังเกตความสนใจของผู้เรียนในการศึกษารายละเอียดของใบงานที่ 4.1 ถึง ใบงานที่ 4.3
2. สังเกตการเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน
3. สังเกตความสนใจของผู้เรียนขณะปฏิบัติงาน พร้อมกับบันทึกผลการทดลองลงในใบงาน
หลังเรียน
ภาคทฤษฎี
1. ตรวจผลการตอบกิจกรรมแบบฝึกหัด หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ตรวจผลการประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10
คะแนน บันทึกคะแนนลงในแบบฟอร์มใบสรุปผลการประเมินผลช่องหลังเรียน
ภาคปฏิบัติ
ตรวจผลการทดลองการปฏิบัติงานของผู้เรียน บันทึกผลการประเมินลงในแบบฟอร์มการประเมินผลที่
4 ซึ่งประกอบด้วย
1. การเตรียมงาน
2. การดาเนินการปฏิบัติงาน
3. การใช้และบารุงรักษาเครื่องมือ
4. คุณภาพของงาน
1. การเตรียมงาน (3 คะแนน) ประกอบด้วย
1.1 มีการวางแผนการทางาน 1 คะแนน
1.2 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 1 คะแนน
1.3 ศึกษารายละเอียดของใบงาน 1 คะแนน
2. การดาเนินการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) ประกอบด้วย
2.1 ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 2 คะแนน
2.2 รู้จักการแก้ปัญหา 1 คะแนน
2.3 การบันทึกผลการทดลองอย่างถูกต้อง 1 คะแนน
2.4 ปฏิบัติงานถูกต้องและปลอดภัย 1 คะแนน
3. การใช้และบารุงรักษาเครื่องมือ (2 คะแนน) ประกอบด้วย
3.1 การใช้เครื่องมือถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 1 คะแนน
3.2 มีการบารุงรักษาเครื่องมือ 1 คะแนน
4. คุณภาพของงาน (10 คะแนน) ประกอบด้วย

4.1
4.2
4.3
4.4

ข้อมูลครบสมบูรณ์ 2 คะแนน
สรุปผลการทดลองถูกต้อง 3 คะแนน
ตอบคาถามถูกต้อง 3 คะแนน
ผลงานสะอาดเรียบร้อย 2 คะแนน

ภาคจิตพิสัย
เกณฑ์การประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20 คะแนน)
ประกอบด้วย
1. การตรงต่อเวลา (3 คะแนน) ประกอบด้วย
1.1 มาเรียนตรงต่อเวลา ได้ 3 คะแนน
1.2 มาสาย ได้ 2 คะแนน
1.3 มาสายเกิน 15 นาที / ขาดเรียน ได้ 1 คะแนน
2. ความรับผิดชอบ ( 12 คะแนน) ประกอบด้วย
2.1 การเบิก – เก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ์ (2 คะแนน)
- มีการเบิก – เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้ 2 คะแนน
- มีการเบิก – เก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ได้ 1 คะแนน
2.2 ความตั้งใจในการทางาน ( 4 คะแนน)
- มีความตั้งใจสม่าเสมอ ได้ 4 คะแนน
- มีความตั้งใจเป็นบางครั้ง ได้ 2 คะแนน
- ไม่มีความตั้งใจ ได้ 1 คะแนน
2.3 การดูแล – รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้ ( 2 คะแนน)
- เครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในสภาพปกติ ได้ 2 คะแนน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในสภาพไม่ปกติ ได้ 1 คะแนน
2.4 การส่งงาน ( 2 คะแนน)
- มีการส่งงานตรงต่อเวลา ได้ 2 คะแนน
- ส่งงานไม่ตรงต่อเวลา ได้ 1 คะแนน
- ส่งงานเลยเวลาทีก่ าหนด ได้ 0 คะแนน
2.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / แก้ไขปัญหา ( 2 คะแนน)
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / รู้จักแก้ไขปัญหา ได้ 2 คะแนน
- ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / รู้จักแก้ไขปัญหา ได้ 1 คะแนน
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ ( 2 คะแนน) ประกอบด้วย
3.1 มีการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ได้ 1 คะแนน
3.2 ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ ได้ 1 คะแนน
4. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ( 3 คะแนน) ประกอบด้วย

4.1
4.2
4.3
4.4

ทรงผม หนวดเครา ถูกระเบียบ ได้ 1 คะแนน
เสื้อ – กางเกง เข็มขัด ถูกระเบียบ ได้ 1 คะแนน
ถุงเท้า รองเท้า ถูกระเบียบ ได้ 1 คะแนน
ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ถูกระเบียบ ได้ 0 คะแนน

แบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่ วยที่ 4
กำรประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐานของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ อง“กำรประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ”
คำแนะนำ 1. อ่านคาถามต่อไปนี้แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท (×) ข้อที่ถูกที่สุด ในกระดาษคาตอบ
2. เวลาสาหรับการทาแบบประเมิน 10 นาที
1. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บนแผ่นวงจรพิมพ์ควรใส่ตวั อุปกรณ์ ใดก่อน
ก. ตัวเก็บประจุ
ข. ตัวไดโอด
ค. ตัวต้านทาน
ง. ทรานซิสเตอร์
2. ตะกัว่ บัดกรี ที่ใช้ในงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คือข้อใด
ก. ดีบุก60 : ตะกัว่ 40
ข. ดีบุก40 : ตะกัว่ 60
ค. ดีบุก50 : ตะกัว่ 50
ง. ตะกัว่ 60 : ดีบุก 40
3. จากรู ป คือวงจรอะไร

ก. ขยายสัญญาณเอซี
ข. บริ ดจ์เร็ กติไฟร์
ค. ฮาส์ฟเวฟเร็ คติไฟร์
ง. ฟูลเวฟเรคติไฟร์
4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0 - 30 โวลต์
ก. เป็ นแหล่งจ่ายไฟที่ปรับค่าแรงดันได้
ข. เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ค. เป็ นแหล่งจ่ายไฟได้ต้งั แต่ 0 – 30 โวลต์

ง. เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั หม้อแปลงไฟ

A

SB
S

จากปวงจร ใช้ตอบข้อ 5-6
จากรู ปวงจร ใช้ตอบข้อ 5-6

5. ข้อใด กล่าวถูก ขณะสวิตช์โยกมาที่ตาแหน่ง A
ก. ทรานซิสเตอร์ยงั ไม่นากระแส
ข. ค่ากระแส IC ต่า
ค. ทรานซิสเตอร์นากระแส
ง. ค่าแรงดันตกคร่ อม VCE สูง
6. ข้อใด กล่าวถูก ขณะสวิตช์โยกมาที่ตาแหน่ง B
ก. ทรานซิสเตอร์ยงั ไม่นากระแส
ข. ทรานซิสเตอร์นากระแส
ค. ค่ากระแส IC สูง
ง. ค่าแรงดันตกคร่ อม VCE ต่า
7. องค์ประกอบของโฟโต้ทรานซิสเตอร์ คือข้อใด
ก. โฟโต้ไดโอดซึ่งจะต่ออยูร่ ะหว่างขาเบสกับอีมิตเตอร์ ของทรานซิสเตอร์
ข. ไดโอดซึ่งจะต่ออยูร่ ะหว่างขาเบสกับอีมิตเตอร์ ของทรานซิสเตอร์
ค. แอลอีดี ซึ่งจะต่ออยูร่ ะหว่างขาเบสกับอีมิตเตอร์ ของทรานซิสเตอร์
ง. โฟโต้ไดโอดซึ่งจะต่ออยูร่ ะหว่างขาเบสกับคอลเลคเตอร์ ของทรานซิสเตอร์
8. หน้าที่ของ รี เลย์ ข้อใดกล่าวถูก
ก. สวิตซ์ตดั -ต่อวงจร โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า
ข. ควบคุมวงจรให้ขยายสัญญาณ
ค. ตัด-ต่อวงจร ทรานซิสเตอร์นากระแส
ง. เปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็ นกระแสไฟฟ้า

9. คุณสมบัติของไมโครโฟน คือข้อใด
ก. เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็ นสนามแม่เหล็ก
ข. เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็ นสัญญาณเสียง
ค. เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็ นสัญญาณไฟฟ้า
ง. ช่วยป้องกันเสียงดังกระโชกออกลาโพง
10. เครื่ องขยายเสียงช่วยหูฟัง ใช้แรงดันในการทางาน กี่โวลต์
ก. 1.5โวลต์
ข. 3 โวลต์
ค. 6 โวลต์
ง. 9 โวลต์

แบบประเมินผลหลังเรียน
หน่ วยที่ 4
กำรประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์ เพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐานของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ อง“กำรประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ”
คำแนะนำ 1. อ่านคาถามต่อไปนี้แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท (×) ข้อที่ถูกที่สุด ในกระดาษคาตอบ
2. เวลาสาหรับการทาแบบประเมิน 20 นาที
1. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บนแผ่นวงจรพิมพ์ควรใส่ตวั อุปกรณ์ ใดก่อน
ก. ตัวต้านทาน
ข. ตัวไดโอด
ค. ตัวเก็บประจุ
ง. ทรานซิสเตอร์
2. ตะกัว่ บัดกรี ที่ใช้ในงานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คือข้อใด
ก. ตะกัว่ 60 : ดีบุก 40
ข. ดีบุก40 : ตะกัว่ 60
ค. ดีบุก50 : ตะกัว่ 50
ง. ดีบุก60 : ตะกัว่ 40
3. จากรู ป คือวงจรอะไร

ก. ขยายสัญญาณเอซี
ข. ฮาส์ฟเวฟเร็ คติไฟร์
ค. บริ ดจ์เร็ กติไฟร์
ง. ฟูลเวฟเรคติไฟร์

4. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0 - 30 โวลต์
ก. เป็ นแหล่งจ่ายไฟที่ปรับค่าแรงดันได้
ข. เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั หม้อแปลงไฟ
ค. เป็ นแหล่งจ่ายไฟได้ต้งั แต่ 0 – 30 โวลต์
ง. เป็ นแหล่งจ่ายไฟให้กบั วงจรอิเล็กทรอนิกส์

A

S
B

S
จากรู ปวงจร ใช้ตอบข้อ 5-6
5. ข้อใด กล่าวถูก ขณะสวิตช์โยกมาที่ตาแหน่ง A
ก. ทรานซิสเตอร์ยงั ไม่นากระแส
ข. ค่ากระแส IC ต่า
ค. ค่าแรงดันตกคร่ อม VCE สูง
ง. ทรานซิสเตอร์นากระแส
6. ข้อใด กล่าวถูก ขณะสวิตช์โยกมาที่ตาแหน่ง B
ก. ทรานซิสเตอร์ยงั ไม่นากระแส
ข. ทรานซิสเตอร์นากระแส
ค. ค่ากระแส IC สูง
ง. ค่าแรงดันตกคร่ อม VCE ต่า
7. องค์ประกอบของโฟโต้ทรานซิสเตอร์ คือข้อใด
ก. โฟโต้ไดโอดซึ่งจะต่ออยูร่ ะหว่างขาเบสกับอีมิตเตอร์ ของทรานซิสเตอร์
ข. ไดโอดซึ่งจะต่ออยูร่ ะหว่างขาเบสกับอีมิตเตอร์ ของทรานซิสเตอร์
ค. แอลอีดี ซึ่งจะต่ออยูร่ ะหว่างขาเบสกับอีมิตเตอร์ ของทรานซิสเตอร์
ง. โฟโต้ไดโอดซึ่งจะต่ออยูร่ ะหว่างขาเบสกับคอลเลคเตอร์ ของทรานซิสเตอร์

8. หน้าที่ของ รี เลย์ ข้อใดกล่าวถูก
ก. ตัด-ต่อวงจร ทรานซิสเตอร์นากระแส
ข. ควบคุมวงจรให้ขยายสัญญาณ
ค. สวิตซ์ตดั -ต่อวงจร โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า
ง. เปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็ นกระแสไฟฟ้า
9. คุณสมบัติของไมโครโฟน คือข้อใด
ก. เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็ นสนามแม่เหล็ก
ข. เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็ นสัญญาณไฟฟ้า
ค. เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็ นสัญญาณเสียง
ง. ช่วยป้องกันเสี ยงดังกระโชกออกลาโพง
10. เครื่ องขยายเสียงช่วยหูฟัง ใช้แรงดันในการทางาน กี่โวลต์
ก. 1.5โวลต์
ข. 3 โวลต์
ค. 6 โวลต์
ง. 9 โวลต์

เฉลยแบบประเมินผล
หน่ วยที่ 4 กำรประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเรียน
1. ค
2. ก
3. ข
4. ง
5. ค
6. ก
7. ง
8. ก
9. ค
10. ข

หลังเรียน
1. ก
2. ง
3. ค
4. ข
5. ง
6. ก
7. ง
8. ค
9. ข
10. ก

เฉลยใบงานที่ 4.1
ชื่อวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4 ชื่อหน่วย การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รวม
ชื่องาน การประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์

สอนครั้งที่ 20 - 23 หน่วยที่
12 ชั่วโมง
จานวน 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจประยุกต์ใช้วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วสามารถ
1. อ่านค่าอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
2. ประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
3. วัดและทดสอบการทางานวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
4. ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. ชุดประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
2. หัวแร้งแช่ ขนาด 25 วัตต์
3. มัลติมิเตอร์
4. คีมตัด คีมปากยาว
5. ตะกั่วบัดกรี / สายไฟ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
อัน
ตัว
ชุด

ข้อควรระวัง
ขณะทาการทดลองระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทดลองให้เข้าใจก่อนทาการทดลอง
2. ในขณะทาการทดลองหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน

ลาดับขั้นการทดลอง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาชุดประกอบวงจรและการทางานของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ให้เข้าใจ
ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.1.1 แสดงวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.1.2 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30โวลต์

2. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ตามรายละเอียด
ตารางที่ 4.1.1 ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.1.3 แสดงอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30โวลต์
ตารางที่ 4.1.1 แสดงรายการอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
รายการที่

รายการอุปกรณ์

1
2

RS1-RS5
R2

3

R3

4

R4, R7, R8, R10

5

R5, R9

6

R9

7

VR1

8
9

C1
C2

ค่า
ตัวต้านทาน
1  / 0.5W
50  / 1/4 W 5%

จานวน
5 ตัว
1 ตัว

2.7  / 1/4 W 5%
100  / 1/4 W 5%

1 ตัว

10K  / 1/4 W 5%
1K  /1/4 W 5%

2 ตัว

10K  / 1/4 W 5%
ตัวเก็บประจุ
100 u / 50V
470 pf / 50V

1 ตัว

4 ตัว
1 ตัว

1 ตัว
1 ตัว

10
C3
11
C4
รายการที่
12
13
14
15
16
17
18

100 p f/ 50V
10 pf / 50V
รายการอุปกรณ์
ค่า
ตัวไดโอด/ทรานซิสเตอร์ / ไอซี
D1-D4
1N5401
Q1
BC327
Q2
BD140
Q3
2N3055
IC4 พร้อม socket
LM723CN
แผ่นระบายความร้อน
แผ่นวงจรพิมพ์
-

1 ตัว
1 ตัว
จานวน
4 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 อัน
1 แผ่น

3. นาอุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ประกอบลงแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใส่ ตัว
ต้านทาน, ไดโอด, ตัวคาปาซิเตอร์, ทรานซิสเตอร์ และไอซี ตามลาดับรูปที่ 4.1.4 - 4.1.7

รูปที่ 4.1.4 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวต้านทาน

รูปที่ 4.1.5 แสดงการใส่อุปกรณ์ไดโอด

รูปที่ 4.1.6 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวเก็บประจุ

รูปที่ 4.1.7 แสดงการใส่อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ ไอซี และวอลลุม่
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
5. ใช้หัวแร้งทาการบัดกรีวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ให้เรียบร้อย
6. ใช้คีมตัด ตัดขาอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ข้อควรระวัง : ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่
แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้
วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในแผ่นวงจรพิมพ์รูปที่ 4.1.2 (ก)
7. แผ่นวงจรพิมพ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ที่ใส่ตัวอุปกรณ์บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดัง
รูปแสดงที่ 4.1.8

รูปที่ 4.1.8 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์
ที่ใส่ตัวอุปกรณ์บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลการทดลอง
การประกอบวงจรภาคแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ใส่ตัวอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดก่อน
โดยเริ่มจากตัวต้านทาน, ตัวไดโอด, ตัวเก็บประจุ, ทรานซิสเตอร์, ไอซี ทาให้การประกอบวงจรง่ายและสวยงาม
สาหรับอุปกรณ์มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด คาปาซิสเตอร์แบบอิเล็กโตรไลต์และทรานซิสเตอร์ จะต้องให้ขั้วที่
แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้
สรุปผลการทดลอง
เมื่อประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดตาม
รายการอุปกรณ์ที่กาหนด ถูกนามาใส่บนแผ่นวงจรพิมพ์จนหมด มีทรานซิสเตอร์ Q3 เบอร์ 2N50550 จะถูกมา
ติดตั้งไว้ที่แผ่นระบายความร้อนส่วนนอก เพื่อระบายความร้อนขณะที่วงจรทางาน
คาถาม
คาสั่ง ตอบคาถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง
1. ในการประกอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ควรคานึงถึงอะไรบ้าง
ตอบ 1. การใส่ตัวต้านทานให้ถูกค่าและตาแหน่งตามวงจร
2. การใส่ตัวเก็บประจุให้ถูกค่าและตาแหน่งตามวงจร
3. การใส่ไดโอดและทรานซิสเตอร์ให้ถูกเบอร์และตาแหน่งตามวงจร
4. การบัดกรีอุปกรณ์ให้ติดกับแผ่นวงจร
5. การบัดกรีสายไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ครบสมบูรณ์

เฉลยใบงานที่ 4.2
ชื่อวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4 ชื่อหน่วย การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่องาน การประกอบวงจรวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง

รวม

สอนครั้งที่ 20 - 23 หน่วยที่
12 ชั่วโมง
จานวน 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจประยุกต์ใช้วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วสามารถ
1. อ่านค่าอุปกรณ์วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
2. ประกอบ วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
3. วัดและทดสอบการทางานวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
4. ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. ชุดประกอวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
2. หัวแร้งแช่ ขนาด 25 วัตต์
3. มัลติมิเตอร์
4. คีมตัด คีมปากยาว
5. ตะกั่วบัดกรี / สายไฟ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
อัน
ตัว
ชุด

ข้อควรระวัง
ขณะทาการทดลองระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทดลองให้เข้าใจก่อนทาการทดลอง
2. ในขณะทาการทดลองหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน

ลาดับขั้นการทดลอง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาชุดประกอบวงจรและการทางานของววงจรสวิตซ์ทางานด้วยแส ให้เข้าใจ ก่อนประกอบ
วงจร

รูปที่ 4.2.1 แสดงวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.2.2 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง

2. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆ วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ตามรายละเอียด ตารางที่ 4.2.1
ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.2.3 แสดงอุปกรณ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง
ตารางที่ 4.2.1 แสดงรายการอุปกรณ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง
ลาดับ

อุปกรณ์

ค่า

จานวน

ตัวต้านทาน
1

R1, R8

2

R2, R4

3

R3

4

R5

5

R6

6

R7

7

R8

8

VR1

9
10

C1
C2

11
12

D1, D2
TR1

10K 1/4 W 5%
20K 1/4 W 5%

1 ตัว

50K 1/4 W 5%
470K 1/4 W 5%

1 ตัว

5K 1/4 W 5%
3K 1/4 W 5%

1 ตัว

1K 1/4 W 5%
100K
ตัวเก็บประจุ
2.2uf/ 50V
4.7uf/ 50V
ไดโอด/ทรานซิสเตอร์/รีเลย์
1N4148
C458

1 ตัว

2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว

13
ลาดับ
14
15
16
17

TR2

C9012

อุปกรณ์
Photo Transistor
LED
Relay
แผ่นวงจรพิมพ์

ค่า
5 mm. Photo Transistor
5 mm. LED
Relay 12 V.
-

1 ตัว
จานวน
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 แผ่น

3. นาอุปกรณ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ประกอบลงแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใส่ตัวต้านทาน, ไดโอด, ตัวคาปาซิ
เตอร์, ทรานซิสเตอร์ และไอซี ตามลาดับตามลาดับรูปที่ 4.2.4 - 4.2.7

รูปที่ 4.2.4 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวต้านทาน

รูปที่ 4.2.5 แสดงการใส่อุปกรณ์ไดโอด

รูปที่ 4.2.6 แสดงการใส่อุปกรณ์ตัวเก็บประจุ

รูปที่ 4.2.7 แสดงการใส่อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ โฟโต้ทรานซิสเตอร์ และรีเลย์
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบ วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง
5. ใช้หัวแร้งทาการบัดกรีวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ให้เรียบร้อย
6. ใช้คีมตัด ตัดขาอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ข้อควรระวัง : ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่
แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้
วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในแผ่นวงจรพิมพ์รูปที่ 4.2.2 (ก)
7. แผ่นวงจรพิมพ์วงจรวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ที่ใส่ตัวอุปกรณ์บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรูปแสดงที่ 4.2.8

รูปที่ 4.2.8 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสงที่ใส่ตัวอุปกรณ์บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลการทดลอง
การประกอบวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง ใส่ตัวอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดก่อน โดยเริ่มจากตัว
ต้านทาน, ตัวไดโอด, ตัวเก็บประจุ, ทรานซิสเตอร์, ไอซี ทาให้การประกอบวงจรง่ายและสวยงาม สาหรั บ
อุปกรณ์มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด คาปาซิสเตอร์แบบอิเล็กโตรไลต์และทรานซิสเตอร์ จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์
กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อปุ กรณ์หรือวงจรเสียหายได้

สรุปผลการทดลอง
เมื่อประกอบวงจรสวิตซ์ทางานด้วยแสง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดตามรายการอุปกรณ์ที่
กาหนด ถูกนามาใส่บนแผ่นวงจรพิมพ์จนหมด มีโฟโต้ทรานซิสเตอร์ จะถูกมาติดตั้งไว้ที่ส่วนนอกต่างหาก เพือ่
ใช้ตรวจจับแสงตามสภาพการใช้งานจริง
คาถาม
คาสั่ง ตอบคาถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง
1. จงบอกข้อดีของการประกอบวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสงมาพอเข้าใจ
ตอบ 1. สามารถทาให้เข้าใจหลักการทางานของตัวตัวต้านทานปรับค่าได้ตามแสง และนาควบคุมการทางาน
ของวงจรอื่นๆได้
2. นาวงจรนี้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้ เช่น เปิด – ปิดไฟในโรงรถ หรือปลุกตอนพระ
อาทิตย์ขึ้นตอนเช้า เป็นต้น

เฉลยใบงานที่ 4.3
ชื่อวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4 ชื่อหน่วย การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่องาน การประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง

รวม

สอนครั้งที่ 20-23 หน่วยที่
12 ชั่วโมง
จานวน 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจประยุกต์ใช้วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้แล้วสามารถ
1. อ่านค่าอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟังได้
2. ประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟังได้ถูกต้อง
3. วัดและทดสอบการทางานวงจรขยายเสียงช่วยหูฟังได้
4. ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. ชุดประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
2. หัวแร้งแช่ ขนาด 20 วัตต์
3. มัลติมิเตอร์
4. คีมตัด คีมปากยาว
5. ตะกั่วบัดกรี / สายไฟ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
อัน
ตัว
ชุด

ข้อควรระวัง
ขณะทาการทดลองระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการทดลองให้เข้าใจก่อนทาการทดลอง
2. ในขณะทาการทดลองหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน

ลาดับขั้นการทดลอง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาชุดประกอบวงจรและการทางานของวงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั ให้เข้าใจ ก่อนประกอบวงจร

รูปที่ 4.3.1 แสดงวงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั

(ก) ด้านหน้า

(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4.3.2 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั

2. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์แ ละอุปกรณ์อื่นๆ วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง ตามรายละเอียด ตารางที่ 4.3.1
ก่อนประกอบวงจร
ตารางที่ 4.3.1 แสดงรายการอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
ลาดับ

อุปกรณ์

ค่า

จานวน

ตัวต้านทาน
1

R1, R7

2

R2

3

R3

4

R4, R8

5

R5

6

R6

7

VR1

9
10
11
12
13
14

C1
C2, C6
C3, C8
C4
C5, C10
C7, C9

14
15
16
17

IC 1
Mic.
SP or Earphone
แผ่นวงจรพิมพ์

5K / 1/4 W 5%
10K / 1/4 W 5%

2 ตัว

15K / 1/4 W 5%
10 / 1/4 W 5%

1 ตัว

100K / 1/4 W 5%
82 / 1/4 W 5%

1 ตัว

10K
ตัวเก็บประจุ
0.1uf/ 50V
0.047uf/ 50V
47uf/ 50V
10uf/ 50V
0.01uf/ 50V
100uf/ 50V
ไอซี/ไมค์/ลาโพง
TDA2822
Microphone
8  Loudspeaker
-

2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 แผ่น

3. นาอุปกรณ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง ประกอบลงแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใส่ตัวต้านทาน, ไดโอด, ตัวคาปาซิ
เตอร์, ทรานซิสเตอร์ และไอซี ตามลาดับ
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบ วงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
5. ใช้หัวแร้งทาการบัดกรีวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง ให้เรียบร้อย
6. ใช้คีมตัด ตัดขาอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ข้อควรระวัง : ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่
แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้
วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในแผ่นวงจรพิมพ์รูปที่ 4.3.2 (ก)
6. แผ่นวงจรพิมพ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต์ ที่ใส่ตัวอุปกรณ์บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดัง
รูปแสดงที่ 4.3.3

รูปที่ 4.3.3 แสดงแผ่นวงจรพิมพ์วงจรขยายเสียงช่วยหูฟังทีใ่ ส่ตัวอุปกรณ์บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลการทดลอง
การประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั ใส่ตัวอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยทีส่ ุดก่อน โดยเริ่มจากตัวต้านทาน
, ตัวไดโอด, ตัวเก็บประจุ, ทรานซิสเตอร์, ไอซี ทาให้การประกอบวงจรง่ายและสวยงาม สาหรับอุปกรณ์มีขั้ว
ต่างๆ เช่น ไดโอด คาปาซิสเตอร์แบบอิเล็กโตรไลต์และทรานซิสเตอร์ จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัว
อุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทาให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้
สรุปผลการทดลอง
เมื่อประกอบวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ทงั้ หมดตามรายการอุปกรณ์ที่
กาหนด ถูกนามาใส่บนแผ่นวงจรพิมพ์จนหมด มีไมค์ จะถูกมาติดตั้งไว้ที่ส่วนนอกต่างหาก เพือ่ ให้ไมค์ได้รับ
สัญญาณเสียงมากที่สุด
คาถาม
คาสั่ง ตอบคาถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง
1. จงบอกข้อดีของการประกอบวงจรสวิตช์ทางานด้วยแสงมาพอเข้าใจ
ตอบ 1. สามารถทาให้เข้าใจหลักการทางานของเครื่องขยายสัญญาณเสียงและสามารถปรับตัวต้านทานปรับ
ค่าได้ เพื่อเพิ่มหรือลดเสียงที่ขยายได้ตามความต้องการ

2. นาวงจรนี้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้ เช่นทาเป็นเครื่องช่วยหูฟัง สาหรับผูท้ ี่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน หรือดักฟังเสียงนกที่อยู่ไกลๆ เป็นต้น

บันทึกหลังการสอน
หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1. ผลการการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………..……………………
2. ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………..……………………
3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………..……………………

ลงชื่อ……………………..………………….
ลงชื่อ.…………………………………..
(นายวชิระ ไชยสิงห์)
(นายวชิระ ไชยสิงห์)
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
วันที่……เดือน…………..…พ.ศ. ………
วันที…
่ …เดือน………..……พ.ศ. ………

ลงชื่อ……………………………….
(นางสาววิภาวรรณ สุขสถิตย์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
วันที่……เดือน……………พ.ศ. ………

(นายการุญ

พรหมประกอบ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
วันที่…….เดือน…….....…พ.ศ. …….…

ภาคผนวก

ใบประเมินที่ 4
ชื่องาน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ที่
รายงานการประเมิน
1 การเตรียมงาน (3 คะแนน)
- มีการวางแผนการทางาน (1 คะแนน)
- จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง
มีระเบียบ (1 คะแนน)
- ศึกษารายละเอียดใบงาน (1 คะแนน)

2 การดาเนินการปฏิบัติงาน (5 คะแนน)
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอน (2 คะแนน)
- รู้จักการแก้ปัญหา (1 คะแนน)
- การบันทึกผลการทดลองอย่างถูกต้อง
(1 คะแนน)
- ปฏิบัติงานถูกต้องปลอดภัย (1คะแนน)

3 การใช้งานและบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ (2 คะแนน)
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้อง
และเหมาะสมกับงาน ( 1 คะแนน)
- มีการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(1 คะแนน)
4 คุณภาพของงาน (10 คะแนน)
- ข้อมูลครบสมบูรณ์ (2 คะแนน)
- สรุปผลการทดลองถูกต้อง (3 คะแนน)
- ตอบคาถามถูกต้อง (3 คะแนน)
- ผลงานสะอาดเรียบร้อย (2 คะแนน)

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
- การวางแผน
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การเตรียมเครื่องมือ ; ครบ
ได้ 1 คะแนน
และอุปกรณ์
; ไม่ครบ
ได้ 0 คะแนน
- ศึกษาใบงาน
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การปฏิบัติงาน ; เป็นขั้นตอน
ได้ 2 คะแนน
; เป็นขั้นตอนพอใช้ ได้ 1 คะแนน
;ไม่เป็นขั้นตอน
ได้ 0 คะแนน
- การแก้ปัญหาและการบันทึกผลการทดลอง
; ดี
ได้ 1 คะแนน
;น้อย
ได้ 0 คะแนน
- ความปลอดภัย ; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
;ถูกต้องถูกวิธี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่เหมาะสม
ได้ 0 คะแนน
- การบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
; มี
ได้ 1 คะแนน
;ไม่มี
ได้ 0 คะแนน
- ข้อมูลครบสมบูรณ์ ; ครบทุกขั้นตอน ได้ 2 คะแนน
; ไม่ชัดเจน
ได้ 1 คะแนน
- การสรุปผลและตอบคาถาม
; ถูกต้อง ชัดเจน ได้ 3 คะแนน
; ถูกต้องปานกลาง ได้ 2 คะแนน
; ถูกต้องน้อย
ได้ 1 คะแนน
- ความสะอาด
; เรียบร้อย
ได้ 2 คะแนน
; ไม่เรียบร้อย
ได้ 1 คะแนน

รวมคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................(ครูผู้สอน)
(นายวชิระ ไชยสิงห์)
................/................./..............

1
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20
21
22
23

รวม 20 คะแนน

การแต่งกาย 3 คะแนน

มนุษยสัมพันธ์ 2 คะแนน

ความคิดริเริ่ม

การส่งงาน

การดูแล / บารุงรักษา

ความตัง้ ใจการทางาน

ชื่อ – สกุล

ความรับผิดชอบ
12 คะแนน
เบิก – เก็บชุดฝึก ฯ

เลข
ที่

การตรงต่อเวลา 3 คะแนน

แบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กททรอนิกส์

หมายเหตุ/ตัวชี้วัด
หน่วย : คะแนน

1. การตรงต่อเวลา (3 คะแนน)
• ตรงต่อเวลา ได้ 3 คะแนน
• มาสายได้ 2 คะแนน
• สายเกิน 15 นาที/ขาดเรียนได้ 1 คะแนน
2. ความรับผิดชอบ (12 คะแนน)
2.1 การเบิก – เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
( 2 คะแนน)
2.2 ความตั้งใจในการทางาน (4 คะแนน)
• มีความตั้งใจสม่าเสมอได้ 4 คะแนน
• มีเป็นบางครั้ง ได้ 2 คะแนน
• ไม่ตั้งใจได้ 1 คะแนน
2.3 การดูแล – รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
(2 คะแนน)
• สภาพปกติ ได้ 2 คะแนน
• ไม่ปกติ ได้ 1 คะแนน
2.4 การส่งงาน (2 คะแนน)
• ตรงเวลา ได้ 2 คะแนน
• ไม่ตรงเวลา ได้ 1 คะแนน
2.5 มีความคิดริเริ่ม/แก้ไขปัญหา
(2 คะแนน)
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ (2 คะแนน)
• ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ได้ 1 คะแนน
• ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ ได้ 1 คะแนน
4. การแต่งกายถูกระเบียบ (3 คะแนน)
• ทรงผม หนวดเครา ได้ 1 คะแนน
• เสื้อ – กางเกง เข็มขัด ได้ 1 คะแนน
• ถุงเท้า รองเท้า ได้ 1 คะแนน

24
25

หมายเหตุ รายละเอียดบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพจริงและกฎระเบียบให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
รหัส
ประจาตัว
ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

รวมทั้งหมด (66 คะแนน)

คุณธรรม จริยธรรม ฯ (20 คะแนน)

ใบงานที่ 1.1 (20 คะแนน)

ประเมินผลหลังเรียน (8 คะแนน)

แบบฝึกหัด (10 คะแนน)

ประเมินผลก่อนเรียน (8 คะแนน)

สรุปการประเมินผล
หน่วยที่ 4 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือสื่อโสตทัศน์
วิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1105 - 1303)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายวชิระ ไชยสิงห์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยที่ 4
เรื่อง การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
คาบรรยายสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
1

2

ภาพ

เสียง
หน่วย 4
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาสาระ
ภาคทฤษฎี
4.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง 0-30 โวลต์
4.2 วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง
4.3 วงจรวงจรขยายเสียงช่วยหูฟัง
ภาคปฏิบัติ
ใบงานที่ 4.1 การประกอบวงจร
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30
โวลต์
ใบงานที่ 4.2 การประกอบวงจร
สวิตช์ทางานด้วยแสง
ใบงานที่ 4.3 การประกอบ
วงจรขยายเสียงช่วยหูฟงั

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
3

4

ภาพ

เสียง
หมายเหตุ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย
เมื่อผู้เรียน เรียนจบหน่วยการเรียนนี้
แล้ว มีความสามารถ ดังต่อไปนี้
1. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ได้
2. อธิบายการทางานวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ได้
3. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ตรวจสอบ
และทดสอบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
5. นาไปประยุกต์ใช้งานใน
ชีวิตประจาวันได้
ด้านทักษะพิสัย
1. เขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างถูกต้อง
2. บัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างถูกต้อง
3. วัดและทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
4. ต่อและประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
5. นาหลักการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้งานในชีวิต
ประจาวันได้อย่างถูกต้องประจาวันได้
ด้านจิตพิสัย

มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
5

6

ภาพ

เสียง
สมรรถนะประจาหน่วย
แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ประกอบและบัดกรีวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักมาตรฐาน
สากล

วงจรแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
กระแสตรง 0 - 30 โวลต์

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
7

8

ภาพ

เสียง
หมายเหตุ
แผ่นวงจรพิมพ์วงจรแหล่งจ่าย
กาลังไฟฟ้ากระแสตรง 0 - 30 โวลต์

การวางอุปกรณ์แผ่นวงจรพิมพ์
วงจรแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
กระแสตรง 0 - 30 โวลต์

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
9

10

ภาพ

เสียง
อุปกรณ์วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง 0 - 30โวลต์

การใส่อุปกรณ์ตัวต้านทาน
วงจรแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
กระแสตรง 0 - 30 โวลต์

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
11

12

ภาพ

เสียง
การใส่อุปกรณ์ไดโอดวงจรแหล่ง
จ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสตรง 0 - 30
โวลต์

การใส่อุปกรณ์ตัวเก็บประจุ วงจร
แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสตรง
0 - 30 โวลต์

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
13

14

ภาพ

เสียง
หมายเหตุ
การใส่อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ ไอซี
และวอลลุ่มวงจรแหล่งจ่ายกาลัง
ไฟฟ้ากระแสตรง 0 - 30 โวลต์

แผ่นวงจรพิมพ์ที่ประกอบเสร็จ
สมบูรณ์

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
15

16

ภาพ

เสียง
วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง

แผ่วงจรพิมพ์วงจรสวิตช์ทางาน
ด้วยแสง

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
17

18

ภาพ

เสียง

ตาแหน่งการวางอุปกรณ์
วงจรสวิตช์ทางานด้วยแสง

อุปกรณ์วงจรสวิตช์ทางาน
ด้วยแสง

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
19

20

ภาพ

เสียง
การใส่อุปกรณ์ตัวต้านทานวงจร
สวิตซ์ทางานด้วยแสง

การใส่อุปกรณ์ไดโอดวงจรสวิตซ์
ทางานด้วยแสง

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
21

22

ภาพ

เสียง
การใส่อุปกรณ์ตัวเก็บประจุวงจร
สวิตซ์ทางานด้วยแสง

การใส่อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ โฟ
โต้ทรานซิสเตอร์ และรีเลย์วงจร
สวิตซ์ทางานด้วยแสง พร้อมบัดกรี
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
23

24

ภาพ

เสียง
แผ่วงจรพิมพ์วงจรขยายเสียง
ช่วยหูฟัง

ตาแหน่งการวางอุปกรณ์วงจร
ขยายเสียงช่วยหูฟัง

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
25

26

ภาพ

เสียง
ตาแหน่งการวางอุปกรณ์วงจร
เครื่องขยายเสียงช่วยหูฟัง

อุปกรณ์วงจรเครื่องขยายเสียง
ช่วยหูฟัง

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
27

28

ภาพ

เสียง
การใส่อุปกรณ์ตัวต้านทานวงจร
เครื่องขยายเสียงช่วยหูฟัง

การใส่อุปกรณ์ตัวเก็บประจุวงจร
เครื่องขยายเสียงช่วยหูฟัง

หมายเหตุ

คู่มือสื่อ (บทนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์)
วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 1105 - 1303

หน่วยที่ 4
ลาดับ
29

30

ภาพ

เสียง
การใส่อุปกรณ์ ไอซี ตัวต้านทาน
ปรับค่าได้วงจรเครื่องขยายเสียง
ช่วยหูฟัง

วงจรขยายเสียงช่วยหูฟังที่ใส่ตัว
อุปกรณ์บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

