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การตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวตัถุประสงค์การสอนกบัข้อสอบของเอกสารประกอบการเรียนวชิาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ รหัส 2104-2205 
 

หน่วยที ่1 สารกึ่งตัวน า 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ 3. ผูเ้รียนบอก
ความหมายของวงวาเลนซ์
และวาเลนซ์อิเล็กตรอนได ้
 

ขอ้ท่ี 6. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก. วาเลนซ์อิเล็กตรอนวงนอกสุดจะมี 
   อิเล็กตรอน 10 ตวัเท่านั้น 

ข. วาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมใน 
   ธาตุแต่ละชนิดจะมีจ านวนไม่เท่ากนั 

ค. วาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมใน 
   ธาตุแต่ละชนิดจะมีจ านวนเท่ากนั 
   เสมอ 

ง. ไม่มีขอ้ถูก 
  

 
 
 
 
 
 

 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 6. ยงัไม่
สอดคลอ้งกบักบั
วตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 3. และ
มีตวัเลือก ง. ใชค้  าวา่ไม่มี
ขอ้ถูก  
 
 
 

ขอ้ท่ี 6. ขอ้ใดคือความหมายของวง
วาเลนซ์  
ก. วงชั้นในสุดของอะตอมจะมี 
  อิเล็กตรอน 10 ตวัเท่านั้น 

ข. วงนอกสุดของอะตอมจะมี
อิเล็กตรอนไดไ้ม่เกิน 8 ตวั 

ค. วงอิเล็กตรอนของอะตอมธาตุ  
   แต่ละชนิดจะมีจ านวนเท่ากนั 
   เสมอ 

ง. วงท่ีเกิดความตา้นทางทางไฟฟ้า 
สูงท่ีสุด 
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หน่วยที ่2 ไดโอด 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 3. ผูเ้รียนบอกการ
ท างานของไดโอดเม่ือไดรั้บ
ไบแอสได ้
 

ขอ้ท่ี 3. การจ่ายไบแอสตรงใหไ้ดโอด 
เพราะเหตุใดไดโอดจึงน ากระแส 
ก. ค่าความตา้นทานระหวา่งรอยต่อต ่า 
ข. อิเล็กตรอนมีพลงัพอในการเคล่ือนท่ี 
ค. ไดโอดไดรั้บไบแอสถูกขั้ว 
ง. ถูกทุกขอ้ 
ขอ้ท่ี 4. การจ่ายไบแอสกลบัใหไ้ดโอด 
เพราะเหตุใดไดโอดจึงน ากระแส 
ก. ค่าความตา้นทานระหวา่งรอยต่อสูง 
ข. โฮลในสาร P เคล่ือนท่ีเขา้ใกลร้อยต่อ 
ค. อิเล็กตรอนในสาร N เคล่ือนท่ีเขา้ใกล้

รอยต่อ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 3. ค  าถามไม่
ชดัเจนและไม่ควรมี
ตวัเลือกท่ีใชค้  าวา่ถูกทุก
ขอ้  
 
ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 4. ยงัไม่ 
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 3. และ
ไม่ควรมีตวัเลือกท่ีใช ้
ค าวา่ถูกทุกขอ้  
 

ขอ้ท่ี 3. เม่ือใหไ้บแอสตรงไดโอดจะ
น ากระแสเม่ือใด 
 ก. ใหแ้รงดนัถึงค่าแรงดนัพงัทลาย 
 ข. ใหแ้รงดนัถึงค่าแรงดนัคตัอิน 
 ค. ไดโอดจะน ากระแสทนัที 
 ง. เม่ือมีการเก็บประจุเตม็ท่ี 
ขอ้ท่ี 4. การจ่ายไบแอสกลบัให้
ไดโอด มีผลท าใหค้่าความตา้นทาน
ระหวา่งรอยต่อเป็นอยา่งไร 
ก. แคบลงจนมีค่าเป็นศูนย ์
ข. ไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัแรงดนัท่ี

ไดรั้บ 
ค. ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  
ง.   ขยายกวา้งข้ึน 
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หน่วยที ่2 ไดโอด 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 7. ผูเ้รียนบอกวธีิการ
ตรวจวดัของไดโอดได ้
 

ขอ้ท่ี 10. ขอ้ใดถูกตอ้งส าหรับการ
ตรวจวดัไดโอดเป็นขั้นตอนแรก 
ก. ตรวจวดัเพื่อหาต าแหน่งขา 
ข. ตรวจวดัวา่ไดโอดดีหรือเสีย 
ค. ตรวจวดัเพื่อหาชนิดของไดโอด 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 
 
 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 10. ใช้
ตวัเลือกไม่เหมาะสม คือ 
ขอ้ ง. ไม่มีขอ้ถูก  
 
 
 

ขอ้ท่ี 10. การตรวจวดัไดโอด
ขั้นตอนแรกคือขอ้ใด 
ก.  ตรวจวดัเพื่อหาต าแหน่งขา 
ข. ตรวจวดัวา่ไดโอดดี 
ค. ตรวจวดัวา่ไดโอดเสีย 
ง. ตรวจวดัเพื่อหาชนิดของไดโอด 
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หน่วยที ่5 เฟต 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ข้อท่ี 8. ผูเ้รียนบอกวิธีการ
ใหไ้บแอสของเวอร์ 
ติคอลมอสเฟตได ้
 

ขอ้ท่ี 8. การใหไ้บแอสเวอร์ติคอลมอส
เฟตชนิด N แชนแนล ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้า D เทียบ

กบัขา S  
ข. จ่ายแรงดนัไบแอสตรงใหข้า G กบั 

ขา S เทียบกนั 
ค. จ่ายกระแสไบแอสกลบัใหข้า G เทียบ

กบัขา A 
ง. ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 
 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 8. ใชค้  าถาม
และตวัเลือกไม่เหมาะสม 
มีตวัเลือกขอ้ ง. ขอ้ ก และ 
ข ถูก 
 
 
 

ขอ้ท่ี 8. การใหไ้บแอส 
เวอร์ติคอลมอสเฟตชนิด N 
แชนแนล ควรท าอยา่งไร 
ก. จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้า D 

เทียบกบัขา S  
ข. จ่ายแรงดนัไบแอสตรงใหข้า G 

กบัขา S เทียบกนั 
ค. จ่ายกระแสไบแอสกลบัใหข้า G 

เทียบกบัขา A 
ง. จ่ายไบแอสกลบัใหข้า D เทียบ

กบัขา S และแรงดนัไบแอสตรง 
ใหข้า G กบัขา S เทียบกนั 

 
 244 



 

หน่วยที ่6 ไอซี 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 2. ผูเ้รียนบอกการ
ไบแอสใหไ้อซีออปแอมป์
ได ้
 

ขอ้ท่ี 2. การไบแอสใหไ้อซีออปแอมป์ 
ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก. แรงดนัไฟบวกและแรงดนัไฟลบจะ

หกัลา้งกนัจะไดแ้รงดนัเอาตพ์ุตเป็น
ศูนย ์

ข. การไบแอสสามารถใชแ้หล่งจ่ายไฟ 1 
ชุด และแหล่งจ่ายไฟ 2 ชุดได ้

ค. จ่ายแรงดนัไฟบวก ใหก้บัขา 7 และ
แรงดนัไฟลบ ใหก้บัขา 4 

ง. ถูกทุกขอ้ 
 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 2. การใช้
ค  าถามและก าหนด
ตวัเลือกไม่เหมาะสม
เพราะใชต้วัเลือกขอ้ ง. ถูก
ทุกขอ้  
 
 
 

ขอ้ท่ี 2. การไบแอสใหไ้อซีออป 
แอมป์ท าอยา่งไร 
ก. แรงดนัไฟบวกและแรงดนัไฟ

ลบจะเสริมกนัจะไดแ้รงดนั
เอาตพ์ุตคงท่ีเสมอ 

ข. สามารถใชแ้หล่งจ่ายไฟมากกวา่ 
2 ชุดได ้

ค. จ่ายแรงดนัไฟบวกใหก้บัขา 5 
และแรงดนัไฟลบใหก้บัอินพุต 

ง.  จ่ายแรงดนัไฟบวกใหก้บัขา 7 
      และแรงดนัไฟลบใหก้บัขา 4 
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หน่วยที ่6 ไอซี 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 4.ผูเ้รียนวดัและ
ทดสอบวงจรออปแอมป์ได ้
 

ขอ้ท่ี 4.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
ทดสอบไอซีออปแอมป์ 
ก. ในการทดสอบใหส้ังเกตหลอด LED 

จะกะพริบสลบักนั 
ข. ไม่สามารถใชโ้อห์มมิเตอร์ตรวจเช็ค

ได ้
ค. ใชว้งจรทดสอบไอซีโดยเฉพาะ 
 ง.   ถูกทุกขอ้ 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 4.ไม่ควรใช้
ตวัเลือกขอ้ ง. ถูกทุกขอ้  
 
 
 

ขอ้ท่ี 4.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั
การทดสอบไอซีออปแอมป์ 
ก. LDR จะเป็นอุปกรณ์หลกัท่ีใช้

ในการทดสอบไอซีออปแอมป์ 
ข.  สามารถใชโ้อห์มมิเตอร์

ตรวจเช็คไดเ้หมือนอุปกรณ์
ทัว่ไป 

ค. ปลดขาไอซีออปแอมป์ออกจาก
วงจรก่อนทดสอบเสมอ 

ง.  ใชว้งจรทดสอบไอซีโดยเฉพาะ 
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หน่วยที ่6 ไอซี 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 8. ผูเ้รียนบอก
คุณสมบติัของไอซีรักษา
แรงดนัได ้
 

ขอ้ท่ี 9. คุณสมบติัของไอซีรักษาแรงดนั
เบอร์ LM 7815 ขอ้ใดกล่าวผิด 
ก. แรงดนัออกเอาตพ์ุตข้ึนอยูก่บัแรงดนั

อินพุต 
ข. แรงดนัเอาตพ์ุตปรับค่าไดไ้ม่เกิน 

15 V 
ค. แรงดนัออกเอาตพ์ุตคงท่ี –15 V 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 9. ประโยค
ค าถามไม่สัมพนัธ์กบั
วตัถุประสงคแ์ละตวัเลือก
ท่ีใชค้  าวา่ถูกทุกขอ้  
 
 
 
 

ขอ้ท่ี 9. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของไอซี
รักษาแรงดนัเบอร์ LM 7815 
ก. ปรับแรงดนัเอาตพ์ุตค่าเท่าใดก็

ได ้
ข. แรงดนัออกเอาตพ์ุตคงท่ี 20 V 
ค. แรงดนัออกเอาตพ์ุตสูงกวา่

แรงดนัอินพุตเสมอ 
ง.  แรงดนัออกเอาตพ์ุตข้ึนอยูก่บั 
     แรงดนัอินพุต 
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หน่วยที ่7 เอสซีอาร์ 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 2. ผูเ้รียนบอก
คุณสมบติัของเอสซีอาร์ได ้
 

ขอ้ท่ี 3. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของเอสซีอาร์  
ก. ท าหนา้ท่ีเป็นสวิตช์ทนกระแสและ

แรงดนัสูง 
ข. มีส่วนประกอบของสารก่ึงตวัน า 4 

ตอนต่อชนกนั 
ค. มีขาต่อออกมาใชง้าน 3 ขา  คือ ขา A  

ขา K และขา G 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 3. ตวัเลือก
ขอ้ ง. ท่ีใชค้  าวา่ถูกทุกขอ้ 
 
 
. 

ขอ้ท่ี 3. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของ 
เอสซีอาร์  
ก. เอสซีอาร์ใชก้บัไฟกระแสตรง

เท่านั้น 
ข. มีส่วนประกอบของสารก่ึงตวัน า 

3 ตอนเหมือนทรานซิสเตอร์ 
ค. นิยมใชใ้นวงจรขยายสัญญาณ 
ง.   ท าหนา้ท่ีเป็นสวิตช์ทนกระแส 
      และแรงดนัสูง 
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หน่วยที ่7 เอสซีอาร์ 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 6. ผูเ้รียนวดัและ
ทดสอบเอสซีอาร์ได ้
 

ขอ้ท่ี 10. การตรวจสอบเอสซีอาร์วา่
สภาพดีหรือช ารุด ควรท าอยา่งไร 
ก. วดักระแสร่ัวไหลระหวา่งขาเกตและ 

ขาแอโนด 
ข.  วดักระแสร่ัวไหลระหวา่งขาแอโนด

และขาแคโทด 
ค.  ทดสอบจุดชนวนและกระแสยดื 
 ง.  ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 10. ใช้
ตวัเลือกไม่เหมาะสม มี
ตวัเลือกขอ้ ง. ขอ้ ก และ 
ข ถูกตอ้ง 
 
 
 

ขอ้ท่ี 10. การตรวจสอบเอสซีอาร์วา่
สภาพดีหรือช ารุด ควรท าอยา่งไร 
ก. ใชว้งจรทดสอบโดยเฉพาะ 
ข. ทดสอบจุดชนวนและกระแสยดื 
ค. วดัความตา้นทานระหวา่งขาเบส

และขาอิมิตเตอร์ 
ง. วดักระแสร่ัวไหลระหวา่งขาเกต

และขาแอโนด 
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หน่วยที ่8 ไตรแอกและไดแอก 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 4. ผูเ้รียนวดัและ
ทดสอบไตรแอกได ้
 

ขอ้ท่ี 5. การใชมิ้เตอร์วดัไตรแอกเพื่อ
ตอ้งการทราบอะไร 
ก. วดัหาขาไตรแอก 
ข. วดัหากระแสร่ัวไหล 
ค. วดัสภาพวา่ดีหรือเสีย 
ง. ถูกทุกขอ้                    
ขอ้ท่ี 6. ท าการช็อตท่ีขา G และขา A1 

หลงัจากนั้นใหน้ าสายท่ีช็อตออกเขม็ 
มิเตอร์ยงัคงคา้งอยู ่แสดงวา่ไตรแอก  
อยูใ่นสภาพใด 
ก. มีกระแสร่ัวระหวา่งขา 
ข. เสียใชง้านไม่ได ้
ค.  ดีใชไ้ด ้
 ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 5. ใช้
ตวัเลือกไม่เหมาะสม มี
ตวัเลือกขอ้ ง. ถูกทุกขอ้ 
 
 
ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 6. ใช้
ตวัเลือกไม่เหมาะสม มี
ตวัเลือกขอ้ ง. ไม่มีขอ้ถูก 
 

ขอ้ท่ี 5. การใชมิ้เตอร์วดัไตรแอก
เพื่อตอ้งการทราบอะไร 
ก. วดัหาเบอร์ไตรแอก 
ข. วดัหาความไวแสง 
ค. วดัอุณหภูมิของไตรแอก 
ง. วดัสภาพวา่ดีหรือเสีย 
ขอ้ท่ี 6. ท าการช็อตท่ีขา G และ 
ขา A1 หลงัจากนั้นใหน้ าสายท่ีช็อต 
ออกเขม็มิเตอร์ยงัคงคา้งอยู ่แสดงวา่ 
ไตรแอกอยูใ่นสภาพใด 
ก. มีกระแสร่ัวระหวา่งขา 
ข. เสียใชง้านไม่ได ้
ค. ดีใชไ้ด ้
ง. ค่ายดืใชง้านไม่ได ้
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หน่วยที ่8 ไตรแอกและไดแอก 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 6. ผูเ้รียนบอก
คุณสมบติัของไดแอกได ้

ขอ้ท่ี 8.ไดแอกมีคุณสมบติัท าหนา้ท่ีคลา้ย
อะไร 
ก.  เป็นตวัจ ากดักระแส  
ข.  สวติซ์ปิดเปิด 1 ทาง 
ค.  สวติซ์ปิดเปิด 2 ทาง  

 ง.  ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบขอ้ท่ี 8. ใช้
ตวัเลือกไม่เหมาะสม มี
ตวัเลือกขอ้ ง. ขอ้ ก และ 
ข ถูกตอ้ง 
 

ขอ้ท่ี 8.ไดแอกมีคุณสมบติัท าหนา้ท่ี
คลา้ยอะไร 
ก. เป็นตวัเก็บประจุ  
ข. สวติซ์ปิดเปิด 2 ทาง 
ค. เป็นตวัหน่วงเวลา 
ง.  สวติซ์ปิดเปิด 1 ทาง 

ขอ้ท่ี 7. ผูเ้รียนวดัและ
ทดสอบไดแอกได ้

ขอ้ท่ี 10.ขอ้ใดเป็นการวดัและตรวจ 
ไดแอกท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. ปลดขาไดแอกออกจากวงจรเสมอ 
ข. ใชม้ลัติมิเตอร์วดัขณะท่ีไม่มีการ

ไบแอสใหก้บัไดแอก 
ค. ปรับยา่นโอห์มมิเตอร์ R x 10k และ

ปรับซีโร่โอห์มก่อนการวดัทุกคร้ัง 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบท่ี 10.ใชต้วัเลือก
ไม่เหมาะสม มีตวัเลือกขอ้ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ขอ้ท่ี 10.ขอ้ใดเป็นการวดัและตรวจ 
ไดแอกท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. ควรวดัขณะไดแอกท างาน 
ข. ใชม้ลัติมิเตอร์วดัขณะท่ีไบแอส

ไดแอกไดรั้บไบแอสกลบัเท่านั้น 
ค. ปรับยา่นวดัท่ี R x 1 เท่านั้น  
ง.  ปลดขาไดแอกออกจากวงจร 
     เสมอก่อนการตรวจวดั 
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หน่วยที ่9 ยูเจทแีละพยูีที 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 6.ผูเ้รียนบอกขอ้
แตกต่างระหวา่ง PUT และ 
UJT ได ้
 

ขอ้ท่ี 7. PUT มีขอ้ดีท่ีดีกวา่ UJT ตามขอ้
ใด 
ก. โปรแกรมและก าหนดค่าได ้
ข. เลือกค่าอินทรินซิกสแตนออฟเรโช

ได ้
ค. เลือกค่าความตา้นทานระหวา่งเบสได ้
ง. ถูกทุกขอ้ 

 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบท่ี 7.ใชต้วัเลือกไม่
เหมาะสม มีตวัเลือกขอ้ ง. 
ถูกทุกขอ้ 

ขอ้ท่ี 7. ขอ้ดีของ PUT ท่ีดีกวา่ UJT 
ตรงกบัขอ้ใด 
ก. เลือกค่าขยายแรงดนัแบบรีแลก

เซชัน่ได ้
ข. โปรแกรมและก าหนดค่าได ้
ค. เลือกค่าความตา้นทานระหวา่ง

ขาอิมิตเตอร์ได ้
ง. ก าหนดความถ่ีไดต้ลอดเวลา 
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หน่วยที ่10 เอสซีเอส จีทีโอ และไอจีบีท ี

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 5.ผูเ้รียนบอกวธีิการ
ท าให ้GTO ท างานได ้
 

ขอ้ท่ี 5. การจ่ายไบแอสให ้GTO ท างาน
ขอ้ใดกล่าวผดิ 
ก. จ่ายไฟลบใหข้า A จ่ายไฟบวกให ้
     ขา K และจ่ายไฟลบใหข้า G 
ข. จ่ายไฟบวกใหข้า A จ่ายไฟลบให ้
     ขา K และจ่ายไฟลบใหข้า G 
ค. จ่ายไฟบวกใหข้า A จ่ายไฟลบให ้
     ขา K และปล่อยลอยขา G 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบท่ี 5. ค  าถามและ
ตวัเลือกไม่เหมาะสม 
ตวัเลือกขอ้ ง. ใชค้  าวา่ถูก
ทุกขอ้ 

ขอ้ท่ี 5. ขอ้ใดเป็นการจ่ายไบแอสให ้
GTO ท างาน 
ก. จ่ายไฟบวกใหข้า A จ่ายไฟลบ 
     ใหข้า K และปล่อยลอยขา G 
ข. จ่ายไฟบวกใหข้า A จ่ายไฟลบ 
      ใหข้า K และจ่ายไฟลบใหข้า G 
ค. จ่ายไฟลบใหข้า A จ่ายไฟบวก 
     ใหข้า K และจ่ายไฟลบใหข้า G 
ง. จ่ายไฟบวกใหข้า A จ่ายไฟลบ  
     ใหข้า K และจ่ายไฟบวกใหข้า G 
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 หน่วยที ่11 อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทางแสง 

วตัถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ข้อสอบ 
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ขอ บันทกึรายการการปรับปรุงแก้ไข

โดยผู้ขอ +1 0 -1 บันทกึข้อค้นพบ โดยผู้ขอ 
ขอ้ท่ี 5.ผูเ้รียนบอก 
การท างานของ
โฟโตทรานซิสเตอร์ได ้
 

ขอ้ท่ี 6. โฟโตทรานซิสเตอร์จะท างาน
ตอ้งใหแ้สงตกกระทบระหวา่งรอยต่อขา
ใดบา้ง 
 ก.  ขา B และขา C  
 ข. ขา C และขา E 
 ค. ขา B และขา E 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
ขอ้ท่ี 7.  ขอ้ใดคือขอ้ดีของ
โฟโตทรานซิสเตอร์ 
ก. ประสิทธิภาพสูง ทนต่ออุณหภูมิต ่า ๆ 
ข. มีความไวต่อแสงท่ีมาตกกระทบมาก 
ค. การท างานสามารถขยายสัญญาณท่ี

ส่งออกเอาตพ์ุตได ้
ง.  ขอ้ ข และ ค ถูก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ตรวจสอบแลว้พบวา่
ขอ้สอบท่ี 6. ใชต้วัเลือก
ไม่เหมาะสม ตวัเลือกขอ้ 
ง. ใชค้  าวา่ถูกทุกขอ้ 
 
 
 
ตรวจสอบแลว้พบวา่ 
ขอ้สอบท่ี 7. ใชต้วัเลือก
ไม่เหมาะสม ตวัเลือกขอ้ 
ง. ใชค้  าวา่ ขอ้ ข และ ค 
ถูก 

ขอ้ท่ี 6. โฟโตทรานซิสเตอร์จะ
ท างานตอ้งให้แสงตกกระทบ
ระหวา่งรอยต่อขาใดบา้ง 
 ก.  ขา B และขา C  
 ข. ขา C และขา E 
 ค. ขา B และขา E 
 ง.  ขา A และขา G  
ขอ้ท่ี 7. ขอ้ใดคือขอ้ดีของ
โฟโตทรานซิสเตอร์ 
ก. ทนต่ออุณหภูมิต ่า ๆ 
ข. รับเฉพาะสัญญาณความถ่ีสูง ๆ  
ค. สามารถขยายสัญญาณท่ีส่งออก

อินพุตได ้
ง.  มีความไวต่อแสงท่ีมาตกกระทบ 
     มาก 
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