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แผนการสอน หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่1-2 

ช่ืองาน  การปฐมนิเทศและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั 
สัญญาณไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และสัญญาณรูปพลัส์ 

จ านวน      6     ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง 
1. การปฐมนิเทศ 
2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสัญญาณไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และคล่ืนรูปส่ีเหล่ียม 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ลกัษณะของรูปคล่ืน 
2.2 ชนิดของรูปคล่ืน 
2.3 รูปคล่ืนพลัส์ 
2.4 รูปคล่ืนในทางปฏิบติั 
2.5 ดิวต้ี ไซเคิล  
2.6 วธีิการสร้างรูปคล่ืนส่ีเหล่ียม 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกลกัษณะรูปคล่ืนไดถู้กตอ้ง 
3.2  บอกชนิดของรูปคล่ืนไดถู้กตอ้ง 
3.3 ค านวณค่าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาณพลัส์ไดถู้กตอ้ง 
3.4 บอกลกัษณะของรูปคล่ืนในทางปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
3.5 ค านวณหาค่า ดิวต้ี ไซเคิล ไดถู้กตอ้ง 
3.6 บอกวธีิการสร้างรูปคล่ืนส่ีเหล่ียมไดถู้กตอ้ง 
 

4. แนวคดิ 
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะท างานไดก้็ดว้ยการควบคุมดว้ยสัญญาณไฟฟ้า หรือเพื่อใหไ้ดรู้ปร่างของ
สัญญาณไฟฟ้าท่ีตอ้งการ  สัญญาณไฟฟ้าเป็นเร่ืองส าคญัมากเน่ืองจากการน าสัญญาณไปใชใ้นการควบคุม
การท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผูใ้ชค้วรจะมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสัญญาณไฟฟ้า เพื่อจะน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการวเิคราะห์การท างานของวงจร  การตรวจซ่อมเก่ียวกบัการท างานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์   
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 รูปคล่ืนพลัส์ จะมีลกัษณะคลา้ย ๆ  กบัคล่ืนรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  รูปคล่ืนพลัส์ในอุดมคติ  (Ideal pulse 
Waveform) นั้นจะมีการเปล่ียนแปลงระดบัแรงดนัอยา่งรวดเร็ว จากระดบัหน่ึงไปยงัอีกระดบัหน่ึงและ
เปล่ียนกลบัลงมาสู่ระดบัปกติอยา่งรวดเร็ว   
 คล่ืนรูปพลัส์หรือคล่ืนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก อาจจะถูกสร้างไดห้ลายวธีิ เช่น  การสร้างโดยการรวม
คล่ืนไซน์  การสร้างจากการป้อนสัญญาณรูปไซน์ใหก้บัวงจรขยายโดยใชค้ลาส A ใหมี้การขยายสัญญาณเขา้
มาใหมี้การขยายเกินขอบเขต รวมทั้งสร้างโดยใชว้งจรมลัติไวเบรเตอร์   
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นเตรียม 
1. ครูช้ีแจงให้นกัศึกษาทราบ

ถึงแนวทางในการปฏิบติั
ตนเก่ียวกบัการเรียนการ
สอน การประเมินผลการ
เรียนและเกณฑก์ารวดัผล
และประเมินผล และอบรม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
คือ ความมีวนิยั ความ
รับผดิชอบ โดยเฉพาะการ
แต่งกายและการตรงต่อ
เวลา 

2. ครูถามนกัศึกษาทุกคนใน
ชั้นเรียนวา่ พลัส์คืออะไร 

 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะ

ของรูปคล่ืน 
 
 
2. ครูถามนกัศึกษา 1-2 คน 

เก่ียวกบัชนิดของรูปคล่ืน 
ใหน้กัศึกษาคนอ่ืนช่วย
อธิบายเพิ่มเติมและสรุป 

3. ครูและนกัศึกษาสรุป
เก่ียวกบัลกัษณะของ
รูปคล่ืนแบบต่าง ๆ โดยใช้
ส่ือ PowerPoint 

 
1. นกัศึกษารับฟังค าช้ีแจงจาก
ครูผูส้อน เก่ียวกบัการวดัผล
และประเมินผล และซกัถาม
เพื่อเกิดความเขา้ใจ และรับ
ฟังการอบรมคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์เร่ืองความ
รับผดิชอบ ความมีวนิยั การ
แต่งกายตามระเบียบของ
สถานศึกษาและการตรงต่อ
เวลา 

 
2. นกัศึกษายกมือข้ึนทีละคน

แลว้ตอบค าถาม 
 
 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบายและ

จดบนัทึกเน้ือหาเร่ือง
เก่ียวกบัลกัษณะของ
รูปคล่ืน 

2. นกัศึกษาช่วยกนัเล่าและ
สรุปชนิดของรูปคล่ืน 

 
 
3. ครูและนกัศึกษาสรุป

เก่ียวกบัลกัษณะของ
รูปคล่ืนแบบต่าง ๆ 

 

 
1. ความมีวนิยั: การแต่งกาย          

การตรงต่อเวลา 
2. ความรับผดิชอบ: การท างานเสร็จ

ทนัตามเวลา 
3. ความสนใจใฝ่รู้: มีความสนใจใน

การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม การ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ซกัถาม
ปัญหาขอ้สงสัย 

4. ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์:             
การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

5. ความอดทน อดกลั้น: การมีสติ 
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6. ความซ่ือสัตยสุ์จริต: ไม่น าผลงาน
ผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง 
ไม่ลกัขโมย 

7. การประหยดั: การใชว้สัดุท่ี
เหมาะสมกบังาน ปิดไฟฟ้าและน ้า
ทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8. ความกตญัญูกตเวที: อาสา
ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ
ส่วนรวม 

9. ความสามคัคี: ร่วมมือในการ
ท างาน ไม่ทะเลาะววิาท 

10. ความเช่ือมัน่ในตนเอง: กลา้แสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล กลา้
แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
4. ครูถามนกัศึกษาทุกคนใน

ชั้นเรียนวา่ รูปคล่ืนพลัส์มี
ลกัษณะอยา่งไร 

5. ครูอธิบายความหมายของ
คล่ืนรูปพลัส์ 

 
6. ครูถามนกัศึกษา 1-2 คน 

เก่ียวกบัหลกัการก าเนิด
คล่ืน หลกัการก าเนิดคล่ืน
รูปพลัส์ โดยการอธิบายรูป
วงจร สับสวติช์ไปต าแหน่ง
ต่าง ๆ ท าใหเ้กิดรูปคล่ืน
พลัส์และอธิบาย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
รูปคล่ืนพลัส์ การหาค่า  
ต่าง ๆ และใหน้กัศึกษา  
คนอ่ืนช่วยอธิบายเพิ่มเติม
และสรุป 

7. ครูถามนกัศึกษาเก่ียวกบั
ความหมายของ ดิวต้ี 
ไซเคิล ครูสรุปความหมาย
ของดิวต้ี ไซเคิล และ
ยกตวัอยา่งการหาค่าดิวต้ี 
ไซเคิล 

 
 

4. นกัศึกษาทีละคนตอบ
ค าถาม 

 
5. นกัศึกษาฟังครูอธิบายอยา่ง

ตั้งใจและยกมือถามเม่ือเกิด
ความสงสัย 

6. นกัศึกษาช่วยกนัอธิบาย
หลกัการก าเนิดคล่ืนรูปพลัส์ 
และฟังครูอธิบายถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
คล่ืนรูปพลัส์ การหาความถ่ี 
และค่าแรงดนัเฉล่ียของ
รูปคล่ืนพลัส์ 

 
 
 
 
 
7. นกัศึกษาตอบความหมาย

ของดิวต้ี ไซเคิล ฟังครู
อธิบายเก่ียวกบัการหา
ค่าดิวต้ี ไซเคิล พร้อม    
ตอบค าถามระหวา่งท่ีครู
ถามตอบระหวา่งการ
ยกตวัอยา่ง 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
8. ครูอธิบายและถามตอบกบั

นกัศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ
ของรูปคล่ืนพลัส์ท่ีมีระดบั
แรงดนัท่ีแตกต่างกนั 

9. ครูถามนกัศึกษา รูปคล่ืน
ทางปฏิบติัมีความแตกต่าง
จากทฤษฎีอยา่งไร และครู
อธิบายขอ้แตกต่างของ
รูปคล่ืนทางทฤษฎีและ
รูปคล่ืนในทางปฏิบติั 

10. ครูถามนกัศึกษาทุกคนใน
ชั้นเรียนวา่ การสร้าง
รูปคล่ืนพลัส์มีวธีิการ
อยา่งไรบา้ง 

11. ครูอธิบายวธีิการสร้าง
รูปคล่ืนแบบต่าง ๆ โดย
ยกตวัอยา่งจากส่ือ 
PowerPoint และ
อินเตอร์เน็ต (ถา้มี Link 
จาก PowerPoint) 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. นกัศึกษาช่วยกนัตอบค าถาม
ไปพร้อม ๆ กบัครู 

 
 
9. นกัศึกษาช่วยกนัตอบค าถาม

ท่ีครูตั้งค  าถาม ฟังครู
บรรยายขอ้แตกต่างของ
รูปคล่ืนในทางทฤษฎีและ
รูปคล่ืนในทางปฏิบติั 

 
10. นกัศึกษาทีละคนตอบ

ค าถาม 
 
 
11. นกัศึกษาฟังครูอธิบายอยา่ง

ตั้งใจและยกมือถามเม่ือเกิด
ความสงสัย 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุป

เก่ียวกบัความหมาย ลกัษณะ
ของรูปคล่ืนแบบต่าง ๆ การ
ก าเนิดรูปคล่ืนพลัส์ 
ส่วนประกอบของคล่ืนรูป
พลัส์ การหาค่า ดิวต้ี ไซเคิล 
รูปคล่ืนในทางปฏิบติั การ
สร้างคล่ืนส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

2. ครูแจกใบประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ี 1 แลว้ใหน้กัศึกษา
ลงในแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ี 1 โดยใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที แลว้
ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 

 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

อธิบายลกัษณะของรูปคล่ืน
แบบต่าง ๆ การก าเนิดคล่ืน
รูปพลัส์ ส่วนประกอบของ
คล่ืนรูปพลัส์ การหาค่า 
ดิวต้ี ไซเคิล รูปคล่ืนในทาง
ปฏิบติั การสร้างคล่ืน
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
ใบประเมินผลการเรียนรู้   
ท่ี 1 แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ และตรวจแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 1 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 

 

 

 

5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 
  เน่ืองจากหน่วยการสอนน้ีเป็นหน่วยท่ี 1 จึงตอ้งช้ีแจงและท าความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ กบั 
  นกัศึกษาก่อน  ดงัน้ี 
 กจิกรรมช้ีแจงข้อตกลงของการเรียน 

1. นกัเรียนนกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. เกณฑก์ารใหค้ะแนน จะแบ่งเป็นคะแนนคุณธรรม จริยธรรม 10% เวลาเรียน 10%           

คะแนนการประเมินจากผลงาน แบบฝึกหดั รายงานการคน้ควา้ การทดลองใบงาน 60%       
และคะแนนประเมินผลปลายภาคเรียน 20% (ครูผูส้อนสามารถปรับใชไ้ดต้ามความ เหมาะสม) 
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3. การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ ์แบ่งเป็น  8 ระดบั คือ 
   คะแนน 80 ข้ึนไปไดผ้ลการเรียน  4 
   คะแนน 75 - 79   ไดผ้ลการเรียน  3.5 
   คะแนน 70 - 74   ไดผ้ลการเรียน  3 
   คะแนน 65 - 69   ไดผ้ลการเรียน  2.5 
   คะแนน 60 - 64   ไดผ้ลการเรียน  2 
   คะแนน 55 - 59   ไดผ้ลการเรียน  1.5 
   คะแนน 50 - 54   ไดผ้ลการเรียน  1 
   คะแนนต ่ากวา่ 50  ไดผ้ลการเรียน  0 
ขณะเรียน 
1. บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาและแนวคิดตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. สรุปเน้ือหาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ตอบค าถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 หลงัเรียน 
1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมอง และท าการทดลอง      

ใบงานภายในกลุ่ม  สรุปผลการทดลอง และ หวัขอ้ ต่างๆท่ีครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม 
2. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 นาที 
3. นกัศึกษาตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  1  

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 1 
1.2  ส่ือ Internet จากเวบ็ไซต ์อาจารยชิ์งชยั (เขา้ทาง www.google.com  แลว้พิมพ ์ชิงชยั ศรีสุรัตน์) 
1.3 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.4 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 

http://www.google.com/
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 งานทีม่อบหมาย 
 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 และศึกษาเพิ่มเติมตาม

กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 1   (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
 

7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 1 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน  
 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 1 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

    ตอนท่ี 1   จ านวน 10  ขอ้ 
    ตอนท่ี 2   จ านวน  10  ขอ้ 
    ตอนท่ี 3   จ านวน    5  ขอ้ 
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บันทกึหลงัการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลการเรียนของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลการสอนของครู                   
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ ……...............................………………ผูส้อน 
                                                                                        (........................…………………….) 

                                                                                          ……../………/…… 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………..…….........
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(.......................................................) 

หวัหนา้แผนก 
 

ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 

 
 ลงช่ือ..................................................... 
(.......................................................) 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

 


