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แผนการสอน หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 7-8 

ช่ืองาน  วงจรตดัรูปคล่ืน (Clipper Circuits)                        จ านวน  6  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (สัปดาห์ที ่7 สอนทฤษฎ ีสัปดาห์ที ่8 สอนปฏบิัติ) 
1. วงจรตดัรูปคล่ืน (Clipper Circuits)                             
2. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรตดัรูปคล่ืน (Clipper Circuits)             

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ลกัษณะของวงจรตดัรูปคล่ืน 
2.2 คุณสมบติัของไดโอด 
2.3 วงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดอนุกรม 
2.4 วงจรจดัรูปคล่ืนแบบไดโอดใชง้าน 
2.5 วงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดอนุกรมชนิดมีไบอสั 
2.6 วงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดขนาน 
2.7 วงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดขนานชนิดมีไบอสั 
2.8 วงจรตดัรูปคล่ืนท่ีใชซี้เนอร์ไดโอดแทนแรงดนัไบอสั 
2.9 ตวัอยา่งวงจรใชง้านวงจรตดัรูปคล่ืน 
2.10 ปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรตดัรูปคล่ืน (Clipper Circuit) 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกลกัษณะของวงจรตดัรูปคล่ืนไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายคุณสมบติัของไดโอดไดถู้กตอ้ง 
3.3 อธิบายหลกัการท างานของวงจรตดัรูปคล่ืนแบบอนุกรมไดถู้กตอ้ง 
3.4 อธิบายวงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดใชง้าน 
3.5 อธิบายหลกัการท างานของวงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดอนุกรมชนิดมีไบอสัไดถู้กตอ้ง 
3.6 อธิบายหลกัการท างานของวงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดขนานไดถู้กตอ้ง 
3.7 อธิบายหลกัการท างานของวงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดขนานชนิดมีไบอสัไดถู้กตอ้ง 
3.8 อธิบายหลกัการท างานของวงจรตดัรูปคล่ืนท่ีใชซี้เนอร์ไดโอดแทนแรงดนัไบอสัไดถู้กตอ้ง 
3.9 ยกตวัอยา่งวงจรใชง้านวงจรตดัรูปคล่ืนไดถู้กตอ้ง 
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4. แนวคดิ 
 วงจรตดัรูปคล่ืน เป็นวงจรปรับรูปร่างของรูปคล่ืนแบบนอนลิเนียร์ (Non Linear wave shaping 
circuits) วงจรจะประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีเป็นนอนลิเนียร์อยา่งนอ้ย 1 ตวัข้ึนไป ลกัษณะของอุปกรณ์ประเภท
นอนลิเนียร์ คือค่าแรงดนัและค่ากระแสมีความสัมพนัธ์กนัแบบนอนลิเนียร์ ถา้น าความสัมพนัธ์ดงักล่าวมา
พล็อตกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าแรงดนัและกระแสในอุปกรณ์ท่ีเป็นนอนลิเนียร์ จะไม่เป็นเส้นตรง 
อุปกรณ์นอนลิเนียร์ท่ีนิยมน ามาใชง้านเป็นวงจรตดัรูปคล่ืนคือ ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
 วงจรตดัรูปคล่ืน (Clipper) เป็นวงจรปรับรูปร่างของรูปคล่ืนแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non linear wave 
shaping Circuits) วงจรประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีเป็น Nonlinear ตั้งแต่หน่ึงตวัข้ึนไป หรือบางคร้ังเรียกวา่วงจร
ลิมิตเตอร์ (Limiter Circuits) 
 วงจรตดัรูปคล่ืนดว้ยไดโอด (Clipper Diode) แบ่งออกเป็นวงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอดอนุกรม 
(Diode Series Clipper Circuits) วงจรตดัรูปคล่ืนแบบอนุกรมชนิดมีไบอสั วงจรตดัรูปคล่ืนแบบไดโอด
ขนาน (Diode Shunt Clipper Circuits) และวงจรตดัรูปคล่ืนแบบขนานชนิดมีไบอสั วงจรตดัรูปคล่ืนท่ีใช ้     
ซีเนอร์ไดโอดแทนแรงดนัไบอสั 
 การปรับแต่งรูปคล่ืนเพื่อท่ีจะใหไ้ดรู้ปร่างเป็นไปตามความตอ้งการนั้นถือวา่เป็นประโยชน์มากต่อ
วงจรทางดา้นสวติซ์ช่ิงและดิจิตอล เพราะเราสามารถต่อวงจรตดัรูปคล่ืนในระดบัท่ีเราตอ้งการท่ีป้อนใหก้บั
วงจรอ่ืน เพื่อป้องกนัการเสียหายอนัพึงจะเกิดกบัวงจรอนัเน่ืองมาจากระดบัแรงดนัสูงเกินกวา่ก าหนด หรือ
การก าจดัสัญญาณท่ีไม่ตอ้งการออกไปก่อนท่ีจะป้อนใหก้บัวงจรอ่ืน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูบรรยายอยา่งละเอียด

สลบักบัการถามตอบ
เก่ียวกบัหลกัการเปล่ียน
รูปร่างสัญญาณดว้ยวงจร
ตดัรูปคล่ืนแบบอนุกรม 
โดยใชส่ื้อ PowerPoint 

2. ครูบรรยายอยา่งละเอียด
สลบักบัการถามตอบ
เก่ียวกบัหลกัการเปล่ียน
รูปร่างสัญญาณดว้ยวงจร
ตดัรูปคล่ืนแบบอนุกรม
ชนิดมีไบอสั โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

3. ครูบรรยายอยา่งละเอียด
สลบักบัการถามตอบ
เก่ียวกบัหลกัการเปล่ียน
รูปร่างสัญญาณดว้ยวงจร
ตดัรูปคล่ืนแบบขนาน โดย
ใชส่ื้อ PowerPoint 

4. ครูบรรยายอยา่งละเอียด
สลบักบัการถามตอบ
เก่ียวกบัหลกัการเปล่ียน
รูปร่างสัญญาณดว้ยวงจร
ตดัรูปคล่ืนแบบขนานชนิด
มีไบอสัโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint และสาธิตการ
ท างานของวงจรดว้ยส่ือ 

 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
 
2. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
 
 
3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
 
4. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
และดูการสาธิตดว้ยส่ือ
อินเตอร์เน็ต ตอบค าถามครู 
จากการบรรยายและจด
บนัทึก 

 
 

 
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 
จากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซตจ์าก
อาจารยชิ์งชยัเร่ืองการทดลอง 
Physics Cyber Lab วชิาพลัส์
เทคนิคเร่ืองวงจรคลิปเปอร์ 
(ขอ้มูลเวบ็ไซต ์Link จาก 
PowerPoint) 

5. ครูถามนกัศึกษาวา่ในทางปฏิบติั
แลว้ในการท่ีจะน าแรงดนัไบอสั
ต่าง ๆ มาต่อในวงจรคงเป็นเร่ือง
ท่ีค่อนขา้งล าบากและส้ินเปลือง 
ดงันั้นจึงไดน้ าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตวัหน่ึงท่ี
น าไปใชใ้นวงจรรักษาระดบั
แรงดนั นกัศึกษาพอจะทราบ
หรือไม่วา่อุปกรณ์ตวันั้นมีช่ือวา่
อะไร โดยถามนกัศึกษา
ประมาณ 2-3 คน 

6. ครูสรุปพร้อมกบันกัเรียนวา่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
น ามาใชแ้ทนแรงดนัไบอสัใน
วงจรตดัรูปคล่ืนคือ ซีเนอร์
ไดโอด 

 
 
 
 
 
 
5. นกัศึกษาตั้งใจฟังค าถาม

และตอบค าถามครู          
ทีละคนตามท่ีครูถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปวา่

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
น ามาใชแ้ทนแรงดนั
ไบอสัในวงจรตดัรูปคล่ืน
คือ ซีเนอร์ไดโอด 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
7. ครูบรรยายอยา่งละเอียด

สลบักบัการถามตอบ
เก่ียวกบัหลกัการเปล่ียน
รูปร่างสัญญาณดว้ยวงจร
ตดัรูปคล่ืนแบบขนาน
อนุกรม และแบบขนานท่ี
ใชซี้เนอร์ไดโอดแทน
แรงดนัไบอสัโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

 
ขั้นสรุป            
1. ครูและนกัศึกษาสรุป

เก่ียวกบัลกัษณะและการ
ท างานของวงจรตดัรูปคล่ืน
แบบอนุกรม วงจรตดั
รูปคล่ืนแบบอนุกรมชนิดมี
ไบอสั วงจรตดัรูปคล่ืนแบบ
ขนาน วงจรตดัรูปคล่ืนแบบ
ขนานชนิดมีไบอสั และ
วงจรตดัรูปคล่ืนแบบขนาน
อนุกรม และแบบขนานท่ีใช้
ซีเนอร์ไดโอดแทนแรงดนั
ไบอสั                          

 
 
 
 

7. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจากการ
สอนดว้ย PowerPoint ตอบ
ค าถามครูจากการบรรยาย
และจดบนัทึก 

 
 
 
 
 
                             
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปอธิบาย

เก่ียวกบัลกัษณะและการ
ท างานของวงจรตดัรูปคล่ืน
แบบอนุกรม วงจรตดั
รูปคล่ืนแบบอนุกรมชนิดมี
ไบอสั วงจรตดัรูปคล่ืนแบบ
ขนาน วงจรตดัรูปคล่ืนแบบ
ขนานชนิดมีไบอสั วงจรตดั
รูปคล่ืนแบบขนานอนุกรม 
และแบบขนานท่ีใชซี้เนอร์
ไดโอดแทนแรงดนัไบอสั 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
2. ครูแจกใบประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ี 5 แลว้ใหน้กัศึกษา
ตอบค าถามลงในแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 5 
โดยใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ  
(สัปดาห์ที ่8) 
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 6 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 

3. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน  
ใบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 5 
แลว้ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
และตรวจแบบประเมินผล
การเรียนรู้ท่ี 5 พร้อมกนัใน
ชั้นเรียน 

 
 
 
 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบาย

ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอน     
การทดลองใบงานและ
ปฏิบติัการทดลองใบงาน
เป็นกลุ่มตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งตั้งใจ 
สรุปผลการทดลอง ตอบ
ค าถาม และส่งตวัแทน
รายงานหนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ 
3-5 นาที 

 
 
 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผลการ

ทดลองใบงาน นกัศึกษาส่ง
ใบงานท่ีท าการทดลองส่ง
ครู 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 5 จากหนงัสือพลัส์เทคนิค ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการมาก่อน  
ขณะเรียน 
1. ฟังบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาและแนวคิดตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. ตอบค าถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
4. ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (สัปดาห์ท่ี 8) 

 หลงัเรียน 
1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองในกลุ่ม สรุปหวัขอ้ท่ี

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

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 5 
1.2 ส่ือ Internet (เขา้ทาง www.google.com แลว้พิมพ ์ชิงชยั ศรีสุรัตน์) หรือเขา้โดยตรงท่ี 
 http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/indes.php?topic=27.0 
1.3 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.4 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 5 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 5 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/indes.php?topic=27.0
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 5 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 5 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 
 

 


