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แผนการสอน หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่3-4 

ช่ืองาน  วงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์                                 
(RC Integrator Circuits)                  

จ านวน      6     ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (สัปดาห์ที ่3 สอนทฤษฎ ีสัปดาห์ที ่4 สอนปฏบิัติ) 
1. วงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์ (RC Integrator Circuits) 
2. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรอาร์ซี ไทมค์อนสแตนท ์(RC Time Constant)  
3. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง ความสัมพนัธ์ของค่าไทมค์อนสแตนท ์ต่อสัญญาณรูปส่ีเหล่ียม 
4. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรกรองความถ่ีต ่าแบบอาร์ซี 

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 วงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์ 
2.2 เวลาคงท่ี        
2.3 การเก็บประจุของคาปาซิเตอร์ในวงจร RC 
2.4 การคายประจุของคาปาซิเตอร์ในวงจร RC 
2.5 วงจรอาร์ซีอินติเกรเตอร์ท่ีป้อนดว้ยสัญญาณอินพุตรูปส่ีเหล่ียม 
2.6 วงจรกรองความถ่ีต ่าผา่นแบบ RC 
2.7 การออกแบบวงจรกรองความถ่ีต ่าผา่นแบบ RC 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกลกัษณะของวงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.2 ค านวณหาค่าเวลาคงท่ีไดถู้กตอ้ง 
3.3 อธิบายหลกัการเก็บประจุของคาปาซิเตอร์ในวงจร RC ไดถู้กตอ้ง 
3.4 อธิบายหลกัการคายประจุของคาปาซิเตอร์ในวงจร RC ไดถู้กตอ้ง 
3.5 อธิบายหลกัการท างานของวงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์ท่ีป้อนดว้ยสัญญาณอินพุตรูปส่ีเหล่ียม      

ไดถู้กตอ้ง 
3.6 อธิบายหลกัการท างานของวงจรกรองความถ่ีต ่าผา่นแบบ RC ไดถู้กตอ้ง 
3.7 ออกแบบวงจรกรองความถ่ีต ่าผา่นแบบ RC ไดถู้กตอ้ง 
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4. แนวคดิ 
 วงจร อาร์ซี อินติเกรเตอร์ เป็นวงจรปรับแต่งรูปคล่ืนแบบเชิงเส้น  (Linear  Wave  Shaping  Circuit)  
ชนิดหน่ึงคือเม่ือน าสัญญาณท่ีไม่ใช่ไซน์ป้อนเขา้สู่วงจรและสัญญาณท่ีไดท้างเอาตพ์ุตจะเปล่ียนรูปร่างไป  
ซ่ึงวงจรปรับแต่งรูปคล่ืนโดยทัว่ไปแลว้อาจจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ วงจรอาร์ซี (RC Circuit)  
วงจรอาร์แอล  (RL Circuit)  และวงจรอาร์แอลซี  (RLC Circuit)  ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาท่ีนบัวา่เป็นวงจรปรับแต่ง
รูปคล่ืนท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุดคือ วงจรอาร์ซี  (RC Circuit)  ซ่ึงแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ วงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์  
(RC  Integrator)  และวงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์  (RC  Differentiator)   
 ลกัษณะการต่อวงจรแบบอาร์ซี อินติเกรเตอร์  ในกรณีท่ีป้อนสัญญาณเป็นรูปไซน์เวฟ  มกัจะเรียกวา่
วงจรกรองความถ่ีต ่าแบบ RC รูปร่างของสัญญาณจะมีรูปร่างเป็นไซน์เวฟเหมือนเดิม อาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงเฉพาะขนาดและเฟส ผลตอบสนองต่อความถ่ีของวงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์ จะใหผ้ลตอบสนอง
ต่อความถ่ีต ่า 
 การใชง้านของวงจรอาร์ซี มีประโยชน์มากมายในการน าไปใชง้านในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การเก็บ
ประจุและคายประจุของคาปาซิเตอร์ในวงจรอาร์ซี  ถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นหลายวงจร เช่น วงจรก าเนิด
สัญญาณ แบบอะสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ วงจรตั้งเวลา วงจรหน่วงเวลา วงจรกรองความถ่ีและวงจรอ่ืน ๆ   
อีกมากมาย ซ่ึงจะไดศึ้กษาในบทต่อไป  
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นเตรียม 
1. ครูเขียนวงจร RC อนุกรมใน

กระดานแลว้ถามนกัศึกษาวา่ 
ถา้น าสัญญาณรูปไซน์ 
ป้อนเขา้กบัวงจรอนุกรม RC 
แลว้วดัสัญญาณดว้ย
ออสซิลโลสโคป สัญญาณท่ี
ตกคร่อม C จะเป็นรูปแบบ
ใด                                       

2. ครูสรุปวา่ในวงจร RC หาก
ป้อนดว้ยสัญญาณรูปไซน์ 
สัญญาณเอาตพ์ุตท่ีไดก้็จะ
เป็นรูปไซน์ จะเปล่ียนแปลง
คือขนาดและเฟสท่ีแตกต่าง
กนั และถามนกัศึกษาต่อวา่
ถา้ป้อนเป็นสัญญาณรูป
ส่ีเหล่ียม สัญญาณเอาตพ์ุต
จะเป็นอยา่งไร 

3. ครูสรุปวา่สัญญาณท่ีไดจ้ะ
เป็นรูปคล่ืนแบบ             อิน
ติเกรเตอร์ และเราจะได้
ศึกษาการท างานของวงจรน้ี
วา่ท างานอยา่งไร และ
น าไปใชป้ระโยชน์อะไร  ได้
บา้ง 

 

 
1. นกัศึกษาช่วยกนัตอบ

หลากหลายค าตอบ       
ไซน์เวฟรูปส่ีเหล่ียม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
2. นกัศึกษาฟังครูสรุป และ

ตอบค าถามครูวา่ หากป้อน
เป็นสัญญาณรูปส่ีเหล่ียม 
สัญญาณเอาตพ์ุตจะเป็น
สัญญาณรูป..................... 
(มีหลากหลายค าตอบ) 

 
 
 
3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูสรุป 

และน าเขา้สู่บทเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
1. ความมีวนิยั: การแต่งกาย          

การตรงต่อเวลา 
2. ความรับผดิชอบ: การท างานเสร็จ

ทนัตามเวลา 
3. ความสนใจใฝ่รู้: มีความสนใจใน

การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม    
การกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
ซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 

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 

ขั้นด าเนินการ 
1. ครูอธิบายเก่ียวกบัหลกัการ

เปล่ียนรูปร่างสัญญาณดว้ยวงจร 
RC ค่าเวลาคงท่ี การเก็บประจุ
ของคาปาซิเตอร์ในวงจร RC 
โดยใชส่ื้อ PowerPoint และ
สาธิตโดยใชส่ื้อจาก อินเตอร์เน็ต
เวบ็ไซตอ์าจารย ์ ชิงชยั เร่ืองการ
ทดลอง Physics Cyber Lab วิชา
พลัส์เทคนิค เร่ืองการเก็บประจุ
และการคายประจุของคาปาซิ
เตอร์ (ขอ้มูลเวบ็ไซต ์Link จาก 
PowerPoint) 

2. ครูถามนกัศึกษาถา้หากมีการ
ป้อนสัญญาณพลัส์รูปส่ีเหล่ียม
ใหก้บัวงจรรูปร่างของสัญญาณ
จะมีลกัษณะใด 

3. ครูอธิบายและถามตอบการ
ท างานของวงจรอาร์ซี        อิน
ติเกรเตอร์อยา่งละเอียดโดยใช้
ส่ือ PowerPoint และสาธิตโดย
ใชส่ื้อจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต์
อาจารยชิ์งชยั เร่ืองการทดลอง 
Physics Cyber Lab วชิาพลัส์
เทคนิค เร่ืองวงจรอาร์ซี อินติเกร
เตอร์ (ขอ้มูลเวบ็ไซตอ์ยูใ่น 
PowerPoint) 

 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
และดูการสาธิตการเก็บ
ประจุและการคายประจุ
ของคาปาซิเตอร์ดว้ย
เวบ็ไซต ์จดบนัทึกเน้ือหา
เก่ียวกบัวงจร RC ค่าเวลา
คงท่ี การเก็บประจุของ  
คาปาซิเตอร์ในวงจร RC 

 
 
 
2. นกัศึกษายกมือทีละคน

แลว้ตอบค าถาม 
 
 
3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
และดูการสาธิตการท างาน
ของวงจรอาร์ซี อินติเกร
เตอร์ จากอินเตอร์เน็ต     
จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีครู
สอน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
4. ครูถามนกัศึกษาวา่ถา้ป้อน

สัญญาณไซน์เวฟใหก้บัวงจร
ท่ีความถ่ีต ่า ๆ แลว้เพิ่ม
ความถ่ีไปเร่ือย ๆ ขนาดของ
สัญญาณท่ีไดจ้ะเป็นอยา่งไร 

5. ครูสาธิตการท างานของวงจร 
RC Integrator ท่ีมี   การ
ตอบสนองต่อความถ่ีต ่า โดย
ใชส่ื้อจากอินเตอร์เน็ตของครู 
โดย Link จาก PowerPoint 
อธิบายหลกัการท างานของ
วงจรและการออกแบบวงจร
กรองความถ่ีต ่าแบบ RC โดย
ละเอียดจาก PowerPoint 

 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ลกัษณะของวงจรอาร์ซี อิน
ติเกรเตอร์ ค่าเวลาคงท่ี การ
เก็บประจุและการคายประจุ
ของคาปาซิเตอร์ การ
ตอบสนองความถ่ีของวงจร
และการออกแบบวงจร 

4. นกัศึกษาทีละคนตอบ
ค าถาม                 

 
 
 
5. นกัศึกษาฟังครูอธิบายอยา่ง

ตั้งใจและยกมือถามเม่ือเกิด
ความสงสัย                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของ
วงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์ 
ค่าเวลาคงท่ี การเก็บประจุ
และการคายประจุของคา
ปาซิเตอร์ การตอบสนอง
ความถ่ีของวงจรและการ
ออกแบบวงจร 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
2. ครูแจกใบประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ี 2 แลว้ใหน้กัศึกษา
ลงในแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ี 2 โดยใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที แลว้
ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 

 
ขั้นการสอนปฏิบัติ  
(สัปดาห์ที ่4) 
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 1, 2 และ 
3 โดยปฏิบติัตามขั้นตอนใน
ใบงานแต่ละใบงานโดยครู
อธิบายทฤษฎีหวังาน
ขั้นตอนการทดลองใบงาน
ใหก้บันกัศึกษา ก ากบัดูแล 
คอยช้ีแนะการปฏิบติังาน
ใหก้บันกัศึกษา และให้
นกัศึกษาสรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และรายงาน
หนา้ชั้นประมาณ 1-2 กลุ่ม 
หนา้ชั้นเรียน 

2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
สรุปผลการทดลองใบงาน
ร่วมกนั และใหน้กัศึกษาส่ง
ใบงานท่ีทดลองเสร็จแลว้ 

 
 

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

 
 
 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบายทฤษฎี

หวังาน ขั้นตอนการทดลอง
ใบงานและปฏิบติัการ
ทดลองใบงานเป็นกลุ่ม 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
ตั้งใจ สรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และส่งตวัแทน
รายงานหนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ 
3-5 นาที 

 
 
 
 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผลการ

ทดลองใบงาน นกัศึกษาส่ง
ใบงานท่ีท าการทดลองส่งครู 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 2 จากหนงัสือพลัส์เทคนิค ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการมาก่อน  
ขณะเรียน 
1. ฟังบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาและแนวคิดตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. ตอบค าถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
4. ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (สัปดาห์ท่ี 4) 

 หลงัเรียน 
1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองในกลุ่ม สรุปหวัขอ้ท่ี

ครูมอบหมายแต่ละกลุ่ม 
2. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 นาที 
3. นกัศึกษาตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  2  

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 2 
1.2 ส่ือ Internet (เขา้ทาง www.google.com  แลว้พิมพ ์ชิงชยั ศรีสุรัตน์) หรือเขา้โดยตรงท่ี 
 http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=31.0 
 http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/experiment/integ/int.html 
 http://www.univ-lemans.fr/enseinements/physique/02/electro/derive.html 
1.3 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.4 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 2 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 2 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
 
 

http://www.google.com/
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=31.0
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/experiment/integ/int.html
http://www.univ-lemans.fr/enseinements/physique/02/electro/derive.html
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 2 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 2 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 
 

 


