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แผนการสอน หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 6 

ช่ืองาน  วงจรลดทอนสัญญาณ (Attenuation Circuit)                  จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (สอนทฤษฎ ี1 ช่ัวโมง สอนปฏบิัติ 2 ช่ัวโมง) 
1. วงจรลดทอนสัญญาณ (Attenuation Circuit)                       
2. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรลดทอนสัญญาณ (Attenuation Circuit)        

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของวงจรลดทอนสัญญาณ         
2.2 หลกัการท างานของวงจรลดทอนสัญญาณ             
2.3 วงจรลดทอนสัญญาณท่ีมีโหลดเป็นคาปาซิเตอร์ และการชดเชยความถ่ี 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกความหมายของวงจรลดทอนสัญญาณไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการท างานของวงจรลดทอนสัญญาณไดถู้กตอ้ง 
3.3 อธิบายวธีิการชดเชยความถ่ีของวงจรลดทอนสัญญาณท่ีมีโหลดเป็นคาปาซิเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
 

4. แนวคดิ 
 วงจรลดทอนสัญญาณหรือวงจรแอทเทนนูเอชัน่ หมายถึง วงจรท่ีท าใหข้นาดของสัญญาณไฟฟ้า
ลดลง โดยพื้นฐานก็คือ วงจรแบ่งแรงดนั (Voltage Divider) ท่ีเป็นวงจรความตา้นทาน (Resistive Network)  
 ถา้หากกรณีวงจรมีคาปาซิเตอร์ต่อขนานกบัความตา้นทานเอาตพ์ุตแรงดนัอินพุต เป็น Square wave 
จะท าใหรู้ปคล่ืนของเอาตพ์ุตผดิเพี้ยนไปจากรูปเดิม โดยเกิดการลบเหล่ียม (Rounding) ของรูปคล่ืน (Square 
wave) เปล่ียนเป็นส่วนโคง้แทน ส่วนโคง้ท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัค่าคาปาซิแตนซ์ท่ีต่อขนานอยูก่บั
ตวัตา้นทานเอาตพ์ุต และเวลาของทรานเซียนต ์(Transient Time) ของวงจร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5 RC = 5        
การลบเหล่ียมของแรงดนัเอาตพ์ุตท่ีเปล่ียนไปใหเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียม (Square wave) สามารถท าได ้โดยการน า  
คาปาซิเตอร์ท่ีมีค่าความจุเหมาะสมต่อขนานกบัความตา้นทานท่ีเหลือของวงจร 
 ค่าลดทอนสัญญาณจะมีค่าเท่ากบักรณีค่าความตา้นทานเพียงอยา่งเดียว เม่ือมีการจดัค่าความถ่ีท่ี
เหมาะสมคือเง่ือนไขของวงจรชดเชยความถ่ีท่ีเหมาะสมคือ ก าหนดให ้R1C1 = R2C2 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นเตรียม 
1. ครูน าสาย Probe ของเคร่ือง

ออสซิลโลสโคปท่ีมี
ต าแหน่งให้เลือก X1 และ 
X10 มาใหน้กัศึกษาดู แลว้
ถามนกัศึกษาวา่อตัราส่วน 
X1 และ X10 ท่ีเขียนไวท่ี้
สายออสซิลโลสโคป
หมายถึงอะไร มีหลกัการ
ท างานอยา่งไร และท่ีปลาย
สายท่ีต่อกบั
ออสซิลโลสโคปจะมีช่องท่ี
สามารถปรับได ้นกัศึกษา
เคยปรับหรือไม่ ปรับใน
กรณีไหน ปรับแลว้เป็น
อยา่งไร 

2. ครูอธิบายหลกัการท างาน
ของวงจรลดทอนสัญญาณ
อยา่งละเอียดโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint พร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งเก่ียวกบัการ
ท างานของสาย
ออสซิลโลสโคปเพื่อให้
นกัศึกษา เขา้ใจและรู้
หลกัการและการน าไปใช้
ประโยชน์ของวงจร
ลดทอนสัญญาณ 

 

 
1. นกัศึกษาฟังค าถามท่ีครู

ถามและช่วยกนัตอบ
ค าถามวา่ ท่ีครูถาม (อาจจะ
มีทั้งตอบถูกบา้งผดิบา้ง 
แลว้แต่พื้นฐานของ
นกัศึกษาแต่ละคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นกัศึกษา ตั้งใจฟังครู

บรรยายและจดบนัทึกดว้ย
ความตั้งใจ ตอบค าถาม ครู
ถามขณะบรรยายอยา่ง
ตั้งใจ                         

 
 
 
 
 
 

 
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 



  

 

30 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
3. ครูฉาย PowerPoint วงจร

ตวัอยา่งการหาค่าคาปาซิเตอร์
เพื่อชดเชยความถ่ี ใหน้กัศึกษา
ท าการค านวณหาค่าคาปาซิเตอร์ 

 
ขั้นสรุป     
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ลกัษณะของวงจรลดทอน
สัญญาณ หลกัการท างานของ
วงจร การชดเชยความถ่ี และ
ตวัอยา่งการใชง้านวงจรชดเชย
ความถ่ี 

 
2. ครูแจกใบประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ี 4 แลว้ใหน้กัศึกษาตอบ
ค าถามลงในแบบประเมินผล
การเรียนรู้ท่ี 4 โดยใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที แลว้ร่วมกนั
เฉลยค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นกัศึกษาท าการค านวณ
แลว้ตอบค าถามทีละคน 

 
 
 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะ
ของวงจรลดทอนสัญญาณ 
หลกัการท างานของวงจร 
การชดเชยความถ่ี และ
ตวัอยา่งการใชง้านวงจร
ชดเชยความถ่ี      

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
ใบประเมินผลการเรียนรู้  
ท่ี 4 แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ และตรวจแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 4 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ขั้นการสอนปฏิบัติ 
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 5 โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนในใบ
งานแต่ละใบงานโดยครู
อธิบายทฤษฎีหวังาน
ขั้นตอนการทดลองใบงาน
ใหก้บันกัศึกษา ก ากบัดูแล 
คอยช้ีแนะการปฏิบติังาน
ใหก้บันกัศึกษา และให้
นกัศึกษาสรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และรายงาน
หนา้ชั้นประมาณ 1-2 กลุ่ม 
หนา้ชั้นเรียน 

2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
สรุปผลการทดลองใบงาน
ร่วมกนั และใหน้กัศึกษาส่ง
ใบงานท่ีทดลองเสร็จแลว้  

 

 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบายทฤษฎี

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

 
 
 
 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผลการ

ทดลองใบงานนกัศึกษาน า
ใบงานท่ีท าการทดลองส่งครู 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 4 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  4 

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 4 
1.2 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.3 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 4 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 4 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 4 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 4 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1   จ านวน 5 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 
 

 


