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แผนการสอน หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค  สอนคร้ังที ่5  
ช่ืองาน  วงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์                            

(RC Differentiator Circuits)           
จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (สอนทฤษฎ ี1 ช่ัวโมง สอนปฏบิัติ 2 ช่ัวโมง) 
1. วงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ (RC Differentiator Circuits) 
2. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ (RC Differentiator Circuits) 

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ลกัษณะของวงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ 
2.2 หลกัการท างานของวงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ 
2.3 ช่วงเวลาเอียง 
2.4 วงจรกรองความถ่ีสูงผา่นแบบอาร์ซี 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกลกัษณะขอวงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการท างานของวงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.3 บอกความหมายของช่วงเวลาเอียงไดถู้กตอ้ง                   
3.4 ออกแบบวงจรกรองความถ่ีสูงผา่นแบบอาร์ซีไดถู้กตอ้ง                  
 

4. แนวคดิ 
 วงจร อาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ เป็นวงจรปรับแต่งรูปคล่ืนแบบเชิงเส้น (Linear Wave Shaping 
Circuits) ชนิดหน่ึง รูปร่างเหมือนกนักบัวงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์ แต่การน าเอาสัญญาณเอาตพ์ุตไปใชง้าน
แตกต่างกนั กล่าวคือ วงจร RC Integrator จะน าสัญญาณเอาตพ์ุตท่ีตกคร่อมคาปาซิเตอร์ (C) ส่วนวงจร RC 
Differentiator จะน าสัญญาณเอาตพ์ุตท่ีตกคร่อมรีซิสเตอร์ (R) ซ่ึงลกัษณะรูปร่างของสัญญาณและ
ผลตอบสนองต่อความถ่ีจะแตกต่างกนั 
 คุณลกัษณะของวงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ ยงัคงมี 3 ลกัษณะเหมือนกบัวงจรอาร์ซี อินติเกรเตอร์ 
หากป้อนสัญญาณรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากหรือสัญญาณพลัส์เขา้กบัวงจร RC Differentiator จะไดแ้รงเคล่ือนตกคร่อม 
R เป็นสัญญาณแบบดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ ซ่ึงรูปร่างจะแตกต่างกนัออกไปซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่าเวลาคงท่ีแบบ RC ซ่ึง
แบ่งได ้3 ลกัษณะ คือ 1. Short Time Constant   2. Medium Time Constant 3. Long Time Constant ตามล าดบั 
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 วงจร RC Differentiator ในกรณีท่ีป้อนสัญญาณเป็นรูปคล่ืนไซน์มกัจะเรียกวา่วงจร RC Linear 
Highpass Filter กล่าวคือ วงจรตอบสนองใหค้วามถ่ีสูงผา่นได ้ซ่ึงมกัจะเรียกวา่ วงจรกรองความถ่ีสูงผา่น
แบบอาร์ซี 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นเตรียม 
1. ครูกล่าวถึง RC 

Integrator ในบทท่ี 2 
เป็นการน าเอาตพ์ุตออก
ท่ีต าแหน่ง แรงดนัตก
คร่อม C หากป้อน
สัญญาณอินพุตพลัส์รูป
ส่ีเหล่ียม สัญญาณ
เอาตพ์ุตจะเป็นรูป
สัญญาณแบบใด                                      

2. ครูถามต่อวา่จากวงจร
เดียวกนัหากวดัสัญญาณ
ท่ีตกคร่อม R สัญญาณท่ี
ไดก้็จะเป็นรูปสัญญาณ
แบบใดถา้ป้อนสัญญาณ
พลัส์รูปส่ีเหล่ียม ดงัท่ี
กล่าวมา 

3. ครูสรุปวา่สัญญาณท่ีได้
จะเป็นรูปสัญญาณแบบ      
ดิฟเฟอรติเอเตอร์และเรา
จะไดศึ้กษาการท างาน
ของวงจรน้ีวา่ท างาน
อยา่งไร และน าไปใช้
ประโยชน์อะไรไดบ้า้ง 

 

 
1. นกัศึกษาช่วยกนัตอบค าถามวา่ 

สัญญาณ          อินติเกรเตอร์                     
 
 
 
 
 
2. นกัศึกษาตอบค าถามครูวา่ หาก

ป้อนเป็นสัญญาณรูปส่ีเหล่ียม 
สัญญาณเอาตพ์ุตจะเป็น
สัญญาณ................(มี
หลากหลายค าตอบ)  

 
3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูสรุป และ

น าเขา้สู่บทเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
1. ความมีวนิยั: การแต่งกาย          

การตรงต่อเวลา 
2. ความรับผดิชอบ: การท างาน

เสร็จทนัตามเวลา 
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 ปิดไฟฟ้าและ
น ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8. ความกตญัญูกตเวที: อาสา
ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ
ส่วนรวม 

9. ความสามคัคี: ร่วมมือในการ
ท างาน ไม่ทะเลาะววิาท 

10. ความเช่ือมัน่ในตนเอง: กลา้
แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

ขั้นด าเนินการ 
1. ครูอธิบายหลกัการของวงจร

อาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์   
อยา่งละเอียดโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint และสาธิตโดยใช้
ส่ือจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต์
อาจารยชิ์งชยั เร่ือง การทดลอง 
Physics Cyber Lab วชิาพลัส์
เทคนิค เร่ืองวงจร RC 
Differentiator (ขอ้มูลเวบ็ไซต ์
Link จาก PowerPoint) 

2. ครูถามนกัศึกษาถา้หากมีการ
ป้อนสัญญาณพลัส์รูปส่ีเหล่ียม
ท่ีมีความแตกต่างกนั รูปร่าง
ของสัญญาณจะมีลกัษณะใด 

3. ครูอธิบายถึงลกัษณะของ
รูปคล่ืนท่ีเปล่ียนแปลงตาม
ค่าความถ่ีหรือเวลาท่ี
เปล่ียนแปลง โดยสามารถแบ่ง
ได ้3 แบบ รายละเอียดในส่ือ 
PowerPoint และสาธิตโดยใช้
ส่ือจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต์
อาจารยชิ์งชยั เร่ืองการทดลอง 
Physics Cyber Lab วชิาพลัส์
เทคนิค เร่ืองวงจรอาร์ซี          
ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ (ขอ้มูล
เวบ็ไซตอ์ยูใ่น PowerPoint) 

 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจากการ

สอนดว้ย PowerPoint และดู
การสาธิตการท างานของวงจร 
RC Differentiator จากเวบ็ไซต ์
จดบนัทึกเน้ือหาเก่ียวกบัการ
ท างานของวงจร 

 
 
 
 
2. นกัศึกษายกมือทีละคนแลว้

ตอบค าถาม 
 
 
3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจากการ

สอนดว้ย PowerPoint และดู
การสาธิตการท างานของวงจร
อาร์ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ จาก
อินเตอร์เน็ต     จดบนัทึก
เน้ือหาตามท่ี   ครูสอน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
4. ครูถามนกัศึกษาวา่ถา้

ป้อนสัญญาณไซน์เวฟ
ใหก้บัวงจรท่ีความถ่ีต ่า ๆ 
แลว้เพิ่มความถ่ีไปเร่ือย ๆ 
ขนาดของสัญญาณท่ีได้
จะเป็นอยา่งไร 

5. ครูสาธิตการท างานของ
วงจร RC Differentiator      
ท่ีมีการตอบสนองต่อ
ความ  ถ่ีสูง โดยใชส่ื้อ
จากอินเตอร์เน็ตของครู 
โดย Link จาก 
PowerPoint อธิบาย
หลกัการท างานของวงจร
และการออกแบบวงจร
กรองความถ่ีสูงแบบ RC 
โดยละเอียดจาก 
PowerPoint 

 
ขั้นสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุป

เก่ียวกบัลกัษณะของ
วงจรอาร์ซี ดิฟเฟอเรนติ
เอเตอร์ หลกัการท างาน
ของวงจร ช่วงเวลาลาด
เอียง การตอบสนอง
ความถ่ีของวงจร และการ
ออกแบบวงจร  

4. นกัศึกษาทีละคนตอบค าถาม                 
 
 
 
 
 
5. นกัศึกษาฟังครูอธิบายอยา่งตั้งใจ

และยกมือถามเม่ือเกิดความสงสัย     
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปอธิบาย

เก่ียวกบัลกัษณะของวงจรอาร์ซี 
ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ หลกัการ
ท างานของวงจร ช่วงเวลาลาดเอียง 
การตอบสนองความถ่ีของวงจร
และการออกแบบวงจร 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
2. ครูแจกใบประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ี 3 แลว้ใหน้กัศึกษาลง
ในแบบประเมินผลการเรียนรู้
ท่ี 3 โดยใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที แลว้ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 

 
ขั้นการสอนปฏิบัติ  
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 4 โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนใน      ใบ
งานแต่ละใบงานโดยครู
อธิบายทฤษฎีหวังานขั้นตอน
การทดลองใบงานใหก้บั
นกัศึกษา ก ากบัดูแล คอย
ช้ีแนะการปฏิบติังานใหก้บั
นกัศึกษา และใหน้กัศึกษา
สรุปผลการทดลอง ตอบ
ค าถาม และรายงานหนา้ชั้น
ประมาณ 1-2 กลุ่ม หนา้ชั้น
เรียน 

2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
สรุปผลการทดลองใบงาน
ร่วมกนั และใหน้กัศึกษาส่ง
ใบงานท่ีทดลองเสร็จแลว้ 

 
 
 
 

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน ใบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 3 แลว้
ร่วมกนัเฉลยค าตอบ และตรวจ
แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 3 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 

 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบายทฤษฎีหวั

งาน ขั้นตอนการทดลองใบงาน
และปฏิบติัการทดลองใบงาน
เป็นกลุ่ม ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งตั้งใจ สรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และส่งตวัแทน
รายงานหนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ 3-5 
นาที 

 
 
 
 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผลการ

ทดลองใบงาน นกัศึกษาส่งใบ
งานท่ีท าการทดลองส่งครู 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

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

 หลงัเรียน 
1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองในกลุ่ม สรุปหวัขอ้ท่ี

ครูมอบหมายแต่ละกลุ่ม 
2. นกัศึกษาส่งการสรุปใหก้บัครูผูส้อน                                          
3. นกัศึกษาตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  3  

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 3 
1.2 ส่ือ Internet (เขา้ทาง www.google.com  แลว้พิมพ ์ชิงชยั ศรีสุรัตน์) หรือเขา้โดยตรงท่ี 
 http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/experiment/diff/dif.html 
 http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/experiment/highpass/hpf.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 3 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 3 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
 
 

http://www.google.com/
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/experiment/diff/dif.html
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/experiment/highpass/hpf.html
http://www.univ-lemans.fr/enseinements/physique/02/electro/derive.html
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 3 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 3 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 
 

 


