
ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

สามารถเรียนรู้

และต่อยอดความรู้

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

เสมือนเป็นการเปิดประตู

สู่โลกนักประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์

และจุดประกายความคิด

สร้างสรรค์ ได้อย่างรวดเร็ว

และเห็นผลได้จริง

คู่มือการทดลอง

	 มีให้เลือกถึง	8	แบบ	ให้เหมาะกับวัยและระดับการศึกษา

	 มีวงจรให้ฝึกทดลองตั้งแต่	15	วงจรการทดลอง	

	 จนถึง	2008	วงจรการทดลอง	

	 พร้อมกับคู่มือการต่อวงจรการทดลองซึ่งรวบรวม	

	 ตัวอย่างการทดลองพร้อมวงจรให้เห็นอย่างชัดเจน	

	 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

	 พุทธศักราช	2551	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)

	 สาระที่	2	วิทยาศาสตร์กายภาพ	มาตรฐาน	ว	2.3

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

สามารถเรียนรู้

และต่อยอดความรู้

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

เสมือนเป็นการเปิดประตู

สู่โลกนักประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์

และจุดประกายความคิด

สร้างสรรค์ ได้อย่างรวดเร็ว

และเห็นผลได้จริง

ทำ�ไมพัดลมจึงหมุนได้

หลอดไฟฟ้�สว่�งได้อย่�งไร

สื่ออุปกรณ์ใช้งานได้ง่าย

และทดลองเห็นผลได้จริง

 เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์จำาลอง 

ที่ใช้ ในชีวิตประจำาวัน เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย

สามารถใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

สื่ออุปกรณ์ใช้งานได้ง่าย

และทดลองเห็นผลได้จริง

 เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์จำาลอง 

ที่ใช้ ในชีวิตประจำาวัน เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย

สามารถใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

คุณครูสามารถดูตัวอย่าง 

วิธีการเล่น ประโยชน์ของ 

สื่อ ELECTRONIC KIT 

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

ได้จากคลิปวิดีโอ โดยสแกน 

QR CODE นี้
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ท้าทาย กระตุ้นความคิด จินตนาการ

สนุก เพลิดเพลินในการเล่น

และเรียนรู้ 

เสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐาน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อยอด

การเรียนรู้ STEM ได้อย่างดี

	 ด้วยคุณสมบัติของสื่ออุปกรณ์ได้	
ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสามารถ
ทดลองให้ผลได้จริง	 เนื่องจากใช้ชิ้นส่วน	
อิ เล็กทรอนิกส์	 วงจรไฟฟ้าที่จำาลอง	
เสมือนจริงในชีวิตประจำาวัน

	 ด้วยส่ือท่ีมีช้ินส่วน	อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย
จงึชว่ยสง่เสรมิกระตุน้ความคดิสรา้งสรรค์
จนิตนาการ	เปน็การปพูืน้ฐานใหเ้ดก็เขา้ใจ	
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริง
ได้อย่างดี

	 มีคู่มือตัวอย่างการทดลองประกอบ
วงจรไฟฟ้าให้ได้เรียนรู้จากง่ายไปยาก	
ตั้งแต่	15	-	2008	การทดลอง	ทั้งยังเป็น	
การเรียนรู้รายละเอียด	ตั้งแต่สัญลักษณ์	
ชือ่อปุกรณ	์หนา้ทีก่ารทำางาน	การนำาไปใช	้
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	
ได้อย่างดี

	 สามารถแนะนำา	 ส่งเสริมให้ผู้เรียน
นำาชิ้นส่วนวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	
มาเชื่อมต่อตามความคิดและจินตนาการ	
เพื่อบูรณาการความรู้ได้อย่างดี

เรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่าย

Electronic
kit

ของสื่อคณุ
สมบัติพิเศษ

ชุดสื่อการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนี้	

จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร

สาระที่	 2	วิทยาศาสตร์กายภาพ	มาตรฐาน	ว	2.3 เข้าใจความหมาย

ของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำาวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง 

นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่ง

ไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า 

พลังงานแสง พลังงานเสียง และพลังงานความร้อน

ทำาไมพัดลมจึงหมุนได้  ทำาไมหลอดไฟจึงมีแสงสว่างได้

ทำาไมวิทยุจึงมีเสียงได้ รวมทั้งหลักการทำางาน

ของตัวเชื่อมต่อ หลักการของ LED แบตเตอรี่

หลักสูตรก
ำ�หนดตัวช

ี้วัด

ระดับชั้นป
ระถมศึกษ

�ปีที่ 3

ผู้เรียนสามารถระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่

ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า เขียนแผนภาพ

และต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ ได้เรียนรู้วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

แหล่งกำาเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านแบตเตอรี่ทำาหน้าที่ให้พลังงาน 

ไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวนำาไฟฟ้า ทำาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง

แหล่งกำาเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน

และสามารถออกแบบการทดลอง อธิบายวิธีการ

และผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

และแบบขนาน และการประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำาวันได้

หลักสูตรกำ�หนดตัวชี้วัด
ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6
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ตัวอย่างการทดลองที่สำาคัญ

ตัวอย่างการทดลองที่ 1

ตัวอย่างการทดลองที่ 2

ตัวอย่างการทดลองที่ 3

STEM

ทำาไมพัดลมจึงหมุนได้

ทำาไมเฮลิคอปเตอร์จึงบินได้

การต่อวงจรควบคุมสวิตช์เพื่อสลับการทำางาน
ของหลอดไฟและพัดลมทำาได้อย่างไร

	 ได้เรียนรู้วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	 แหล่งกำาเนิดไฟฟ้า	

เช่น	 ถ่านแบตเตอรี่ทำาหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า	 สายไฟฟ้า	

เป็นตัวนำาไฟฟ้าทำาหน้าที่ เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำาเนิด

ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันและสามารถออกแบบ	

การทดลอง	 อธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า	

แบบอนุกรมและแบบขนาน	 และการประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำาวันได้

“

“

850.-

คู่มือการใช้งานส่วนประกอบ

เหมาะสำาหรับเด็กระดับ ประถมศึกษา

ทำาการทดลองได้
15 การทดลองพื้นฐาน

	 ชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น	15	การทดลอง	แบบ	A	พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน

	 มีการทดลองพื้นฐานที่สำาคัญ	ๆ	 รวม	 15	 การทดลอง	

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

18022-GD
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ตัวอย่างการทดลองที่สำาคัญ

ตัวอย่างการทดลองที่ 1

ตัวอย่างการทดลองที่ 2

ตัวอย่างการทดลองที่ 3

STEM
เสียงสัญญาณของรถตำารวจมาจากแหล่งพลังงานใด

	 ไดเ้รยีนรูก้ารเปลีย่นพลงังานหนึง่ไปเปน็อกีพลงังานหนึง่	

ได้อย่างไร	 เช่น	พลังงานกล	พลังงานไฟฟ้า	พลังงานแสง	

พลังงานเสียง	 สามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็น	

อีกพลังงานหนึ่งได้	 ทำาไมหลอดไฟจึงมีแสงสว่างได้	 ทำาไม

วิทยุจึงมีเสียงได้	 รวมทั้งหลักการทำางานของตัวเชื่อมต่อ	

แบตเตอรี่	 โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 จากการทดลอง

เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง	ๆ	

“

“

990.-

คู่มือการใช้งานส่วนประกอบ

เสียงสัญญาณป้องกันขโมยของรถตำารวจ
ดังขึ้นจากสายไฟขาดได้อย่างไร

เรียนรู้สัญญาณป้องกันขโมยจากหลอด LED สว่าง 
เกิดขึ้นจากสายไฟขาดได้อย่างไร

เหมาะสำาหรับเด็กระดับ ประถมศึกษา

ทำาการทดลองได้
15 การทดลองพื้นฐาน

	 ชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น	15	การทดลอง	แบบ	B	พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน

	 มกีารทดลองพืน้ฐานทีส่ำาคญั	ๆ 	รวม	15	การทดลอง	เพือ่ให	้

ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

18023-GD
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ตัวอย่างการทดลองที่สำาคัญ

ตัวอย่างการทดลองที่ 1

ตัวอย่างการทดลองที่ 2

ตัวอย่างการทดลองที่ 3

STEM

เรียนรู้การเชื่อมต่อแบบขนานของไฟ LED
และมอเตอร์ ไฟฟ้า แล้วทำาให้เกิดแสงสว่างได้อย่างไร

เรียนรู้การทำางานของพัดลมไฟฟ้า
ทำาไมพัดลมจึงหมุนได้

เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าให้เกิดพลังงาน
เพื่อเปิดเครื่องรับวิทยุเอฟเอ็มได้อย่างไร

	 ไดเ้รยีนรูก้ารเปลีย่นพลงังานหนึง่ไปเปน็อกีพลงังานหนึง่

ได้อย่างไร	 เช่น	พลังงานกล	พลังงานไฟฟ้า	พลังงานแสง	

พลังงานเสียง	และพลังงานความร้อน	สามารถเปลี่ยนจาก

พลงังานหนึง่ไปเปน็อกีพลงังานหนึง่ได	้ทำาไมพดัลมจงึหมนุได	้

ทำาไมหลอดไฟจึงมีแสงสว่างได้	 ทำาไมวิทยุจึงมีเสียงได้	

รวมทั้งหลักการทำางานของตัวเชื่อมต่อ	หลักการของ	LED	

แบตเตอรี่	 ตัวต้านทาน	IC	สัญญาณเตือน	 โดยเรียนรู้จาก	

การปฏิบัติจริง	จากการทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง	ๆ

“

“

1,500.-

คู่มือการใช้งานส่วนประกอบ

เหมาะสำาหรับเด็กระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ทำาการทดลองได้
34 การทดลองพื้นฐาน

	 ชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	

เบื้องต้น	34	การทดลอง	พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน

	 มกีารทดลองพืน้ฐานทีส่ำาคญั	ๆ 	รวม	34	การทดลอง	เพือ่ให	้

ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34)

18024-GD
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ตัวอย่างการทดลองที่สำาคัญ

ตัวอย่างการทดลองที่ 1

ตัวอย่างการทดลองที่ 2

ตัวอย่างการทดลองที่ 3

STEM

การต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อชาร์จไฟจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยใช้โซลาเซลล์ ได้อย่างไร

โคมไฟทำางานได้จากพลังงานกล โดยใช้มือหมุน
ได้อย่างไร

การต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อให้ ใบพัดบินได้อย่างไร

	 ได้เรียนรู้แหล่งกำาเนิดพลังงานต่าง	ๆ	เช่น	พลังงานกล		

พลังงานไฟฟ้า	พลังงานแสง	พลังงานเสียง	 และพลังงาน	

ความร้อน	 สามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่ งไปเป็น	

อกีพลงังานหนึง่ได	้ทำาไมพดัลมจงึหมนุได	้ทำาไมหลอดไฟจงึม	ี

แสงสว่างได้	ทำาไมวิทยุจึงมีเสียงได้	 รวมทั้งหลักการทำางาน

ของตัวเชื่อมต่อ	หลักการของ	LED	แบตเตอรี่	ตัวต้านทาน	IC

สญัญาณเตอืน	โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิจากการทดลอง

เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง	ๆ

“

“

2,000.-

คู่มือการใช้งานส่วนประกอบ

เหมาะสำาหรับเด็กระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ทำาการทดลองได้
24 การทดลองพื้นฐาน

	 ชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	

เบื้องต้น	24	การทดลอง	พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน

	 มีการทดลองพื้นฐานที่สำาคัญ	ๆ	 รวม	 24	 การทดลอง	

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24)

18025-GD
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ตัวอย่างการทดลองที่สำาคัญ

ตัวอย่างการทดลองที่ 1

ตัวอย่างการทดลองที่ 2

ตัวอย่างการทดลองที่ 3

STEM

เรียนรู้การทำางานของพลังงานแม่เหล็กที่สามารถ
ควบคุมเสียงสัญญาณรถตำารวจด้วยแสงได้อย่างไร

ได้เรียนรู้การทำางานของพัดลมไฟฟ้า
มีความเร็วในการหมุนต่างกันได้อย่างไร

ทำาไมพลังงานแม่เหล็กจึงควบคุมการสลับ
ของแสงไฟได้

	 ได้เรียนรู้แหล่งกำาเนิดพลังงานและเรียนรู้การควบคุม

พลังงานด้วยพลังงานกล	 พลังงานไฟฟ้า	 พลังงานแสง	

พลังงานเสียง	พลังงานความร้อน	พลังงานน้ำา	พลังงานมือ	

และพลังงานจากการสัมผัส	 รวมทั้ งหลักการทำางาน	

ของตวัเชือ่มตอ่	หลกัการของ	LED	แบตเตอรี	่ตวัตา้นทาน	IC	

สัญญาณเตือน	 เป็นต้น	 โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	

จากการทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง	ๆ

“

“

1,950.-

คู่มือการใช้งานส่วนประกอบ

เหมาะสำาหรับเด็กระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ทำาการทดลองได้
198 การทดลองพื้นฐาน

	 ชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	

เบื้องต้น	198	การทดลอง	พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน

	 มีการทดลองพื้นฐานที่สำาคัญ	ๆ	 รวม	198	การทดลอง	

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

18026-GD
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ตัวอย่างการทดลองที่สำาคัญ

ตัวอย่างการทดลองที่ 1

ตัวอย่างการทดลองที่ 2

ตัวอย่างการทดลองที่ 3

เรียนรู้การต่อวงจรพัดลมขี้เกียจทำางานอย่างไร

เทียนวันเกิดอิเล็กทรอนิกส์ทำางานอย่างไร

โคมไฟระบบนำาทางอัตโนมัติทำางานอย่างไร

	 ได้เรียนรู้การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงาน	

หนึ่งได้และเรียนรู้การควบคุมพลังงานด้วยพลังงานกล	

พลงังานไฟฟา้	พลงังานแสง	พลงังานเสยีง	พลงังานความรอ้น	

พลังงานน้ำา	 พลังงานมือ	 และพลังงานจากการสัมผัส	

รวมทั้งหลักการทำางานของตัวเชื่อมต่อ	หลักการของ	LED	

แบตเตอรี	่ตวัตา้นทาน	IC	สญัญาณเตอืน	เปน็ตน้	โดยเรยีนรู	้

จากการปฏิบัติจริง	จากการทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง	ๆ

“

“

3,150.-

คู่มือการใช้งานส่วนประกอบ

ทำาการทดลองได้
698 การทดลองพื้นฐาน

เหมาะสำาหรับเด็กระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

STEM

	 ชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น	698	การทดลอง	พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน	

	 มีการทดลองพื้นฐานที่สำาคัญ	ๆ	 รวม	698	การทดลอง	

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

18027-GD
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ตัวอย่างการทดลองที่สำาคัญ

ตัวอย่างการทดลองที่ 1

ตัวอย่างการทดลองที่ 2

ตัวอย่างการทดลองที่ 3

ระบบควบคุมโคมไฟถนนแบบอัตโนมัติ
ทำางานอย่างไร

การต่อวงจรวิทยุเอฟเอ็มที่ควบคุมการเปลี่ยนสถานี
ด้วยคอมพิวเตอร์ทำาได้อย่างไร

การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องขยายเสียงอย่างง่าย
ทำาอย่างไร

	 ได้เรียนรู้การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงาน	

หนึ่งได้และเรียนรู้การควบคุมพลังงานด้วยพลังงานกล	

พลงังานไฟฟา้	พลงังานแสง	พลงังานเสยีง	พลงังานความรอ้น	

พลังงานน้ำา	 พลังงานมือ	 และพลังงานจากการสัมผัส	

รวมทั้งหลักการทำางานของตัวเชื่อมต่อ	หลักการของ	LED	

แบตเตอรี	่ตวัตา้นทาน	IC	สญัญาณเตอืน	เปน็ตน้	โดยเรยีนรู	้

จากการปฏิบัติจริง	จากการทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง	ๆ

“

“

4,200.-

คู่มือการใช้งานส่วนประกอบ

ทำาการทดลองได้
1366 การทดลองพื้นฐาน

เหมาะสำาหรับเด็กระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

STEM

	 ชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	

เบื้องต้น	1366	การทดลอง	พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน

	 มีการทดลองพื้นฐานที่สำาคัญ	ๆ	รวม	1366	การทดลอง	

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

18028-GD
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ตัวอย่างการทดลองที่สำาคัญ

ตัวอย่างการทดลองที่ 1

ตัวอย่างการทดลองที่ 2

ตัวอย่างการทดลองที่ 3

การตั้งวงจรให้เกิดเสียงสัญญาณของรถตำารวจ
ทำาได้อย่างไร

การตอ่วงจรไฟฟา้เพือ่ทำาสถานวีทิยเุพลง
ได้อย่างไร

ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียงจักจั่นทำาได้อย่างไร

	 ได้เรียนรู้การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงาน	

หนึ่งได้และเรียนรู้การควบคุมพลังงานด้วยพลังงานแม่เหล็ก	

พลังงานกล	พลังงานไฟฟ้า	 พลังงานแสง	พลังงานเสียง	

พลังงานความร้อน	พลังงานน้ำา	พลังงานมือ	 และพลังงาน

จากการสัมผัส	 รวมทั้งหลักการทำางานของตัวเชื่อมต่อ	

หลักการของ	LED	 แบตเตอรี่	 ตัวต้านทาน	IC	 สัญญาณ

เตอืน	เปน็ตน้	โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ	จากการทดลอง	

เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง	ๆ

“

“

5,800.-

คู่มือการใช้งาน ส่วนประกอบ

ทำาการทดลองได้
2008 การทดลองพื้นฐาน

เหมาะสำาหรับเด็กระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

STEM

	 ชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	

เบื้องต้น	2008	การทดลอง	พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน

	 มีการทดลองพื้นฐานที่สำาคัญ	ๆ	รวม	2008	การทดลอง	

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18029-GD
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หลอดไฟ

เมื่อเปิดสวิตช์ไปทางตำาแหน่ง	ON	หลอดไฟจะสว่าง	

เมื่อปิดสวิตช์ไปทางตำาแหน่ง	OFF	หลอดไฟจะดับ

แม่เหล็กควบคุมหลอดไฟ

ทำาการต่อวงจร	ดังแสดงในไดอะแกรม	วางแม่เหล็กใกล้กับรีดสวิตช์	

หลอดไฟจะสว่างและนำาแม่เหล็กออกห่างจากสวิตช์แม่เหล็ก	หลอดไฟจะดับ

ตัวอย่าง
คู่มือการต่อวงจรการทดลองในแต่ละกล่อง
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พัดลมไฟฟ้า

ขั้นตอนแรก	ประกอบใบพัดลมบนมอเตอร์	แล้วเปิดสวิตช์ไปทางตำาแหน่ง	ON	

พัดลมจะหมุน

เสียงสัญญาณป้องกันขโมยของรถตำารวจดังขึ้นจากสายไฟขาด

ทำาการต่อวงจร	ลำาโพงจะส่งเสียงสัญญาณเตือนของรถตำารวจ	ถ้าจุด	A	และ	B	

ถูกต่อด้วยสายไฟ	เสียงสัญญาณเตือนจะหยุดลง	สำาหรับการป้องกันขโมย

ใช้เส้นลวดบางผูกโยงรถจักรยาน	รถจักรยานยนต์	รถยนต์	ประตู	หน้าต่าง	เป็นต้น	

แล้วทำาการต่อปลายของเส้นลวดบางที่จุด	A	และ	B	ถ้าเกิดการขโมย	เส้นลวดจะขาด	

ลำาโพงจะส่งเสียงสัญญาณเตือนของรถตำารวจ
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เสียงของรถตำารวจ

ทำาการต่อวงจร	ดังแสดงในไดอะแกรม	ลำาโพงจะดังด้วยระดับเสียงที่ต่ำาของรถตำารวจ

การทดสอบตัวนำาไฟฟ้า

การทดสอบตัวนำาไฟฟ้าจะสามารถทราบได้ว่า	อะไรคือตัวนำาไฟฟ้าในชีวิตประจำาวัน

และอะไรไม่ใช่ตัวนำาไฟฟ้า	โดยทำาการวางชิ้นทดสอบระหว่างขั้ว	A	และ	B	

ถ้าหลอดไฟสว่าง	ชิ้นทดสอบคือตัวนำาไฟฟ้า	เช่น	มีดที่ทำาด้วยโลหะหรือหม้ออะลูมิเนียม	

แต่ถ้าหลอดไฟไม่สว่าง	ชิ้นทดสอบนั้นไม่เป็นตัวนำาไฟฟ้า	เช่น	พลาสติกหรือไม้
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อุปกรณ์ฝึกโทรเลขอย่างง่าย

กดสวิตช์กดตามจังหวะที่แน่นอนทำาให้หลอด	LED	กะพริบ	ใช้สำาหรับฝึกโทรเลขอย่างง่าย

การต่อสวิตช์ 2 อัน เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ชนิด

เปิดสวิตช์ไปทางตำาแหน่ง	ON	หลอดไฟจะสว่าง	กดสวิตช์กด	มอเตอร์จะหมุน

ปิดสวิตช์ไปทางตำาแหน่ง	OFF	หลอดไฟจะดับและมอเตอร์จะหยุดหมุน
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ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทำางานพื้นฐานของวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

โดยเรียนรู้ผ่านการเล่น การทดลองจริงอย่างสนุกสนาน ได้แก่

เริ่มจากการทำาการทดลองตามแบบที่มีให้
จาก 15 การทดลอง เป็น 24... 34... 198... 698... 1366... 2008 การทดลอง

ค่อย ๆ สะสมประสบการณ์การทำาตามแบบให้ถูกต้องจนเกิดความชำานาญ

และพัฒนาเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าตามความคิด จินตนาการของผู้เรียนที่จะคิดสร้างสรรค์เอง 

โดยสามารถใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุอื่นมาประกอบเข้ากับวงจรไฟฟ้า

ที่คิดสร้างสรรค์เองได้อย่างสนุกสนาน

หลักการทำางานของ
สวิตช์แบบกด

หลักการของแบตเตอรี่

หลักการของลำาโพง

หลักการของ 
IC สัญญาณเตือน

หลักการทำางานของ
สวิตช์แบบเลื่อน

หลักการของมอเตอร์

IC ขยายเสียง

หลักการของตัวต้านทาน

หลักการของ
หลอดไฟ 2.5 โวลต์

หลักการของหลอด LED

หลักการของ IC (FM)

หลักการของไตรโอด PNP

หลักการทำางานของ
ตัวเชื่อมต่อ

”

”

 ได้เรียนรู้แหล่งกำ เนิดไฟฟ้ำ กำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำยไปหำยำก ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูก

เรียนรู้จำกควำมผิดพลำดจนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้วยตนเอง



เรียนรู้

ด้วยตนเองได้ง่�ย 

ท้�ท�ย

กระตุ้นคว�มคิด  

จินตน�ก�ร 

สนุก

เพลิดเพลิน

ในก�รเล่น

และเรียนรู้ 

เสริมสร้�ง

คว�มเข้�ใจพื้นฐ�น

ท�งอิเล็กทรอนิกส์

ที่ต่อยอดก�รเรียนรู้ 

STEM ได้อย่�งดี 

เป็นสื่อที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความคิด จินตนาการ 

เพื่อให้เกิดปัญญาจากภายในของตนเอง

701	ถนนนครไชยศรี	แขวงถนนนครไชยศรี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	
โทร.	0-2243-8000	(อัตโนมัติ	15	สาย),	0-2241-8999	
แฟกซ์	:	ทุกหมายเลข,	แฟกซ์อัตโนมัติ	:	0-2241-4131,	0-2243-7666

•  ช่วยครูในการฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานไฟฟ้า

 และอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียนได้อย่างดียิ่ง

•  ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

•  ชว่ยครใูนการฝกึฝนทกัษะทางวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน บรูณาการ STEM

 และการประดิษฐ์หุ่นยนต์ (ROBOT) ให้กับนักเรียนได้อย่างดียิ่ง

•  ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 บูรณาการ STEM และการประดิษฐ์หุ่นยนต์ (ROBOT)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่าย บริษัท ดร.เอ็ด แอนด์ ทอยส์ จำากัด 


