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แผนการสอน หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 9   
ช่ืองาน  วงจรปรับรูปคล่ืน (Clamper Circuits)                        จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (ทฤษฎ ี1 ช่ัวโมง ปฏบิัติ 2 ช่ัวโมง)           
1. วงจรปรับรูปคล่ืน (Clamper Circuits)                            
2. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรปรับรูปคล่ืน (Clamper Circuits)      

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของการปรับระดบัแรงดนั 
2.2 วงจรปรับระดบัแรงดนัลบ 
2.3 วงจรปรับระดบัแรงดนับวก      
2.4 วงจรปรับระดบัในทางปฏิบติั 
2.5 วงจรปรับระดบัแรงดนัชนิดมีไบอสั                                     
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกความหมายของการปรับระดบัแรงดนัไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการท างานของวงจรปรับระดบัแรงดนัลบไดถู้กตอ้ง 
3.3 อธิบายหลกัการท างานของวงจรปรับระดบัแรงดนับวกไดถู้กตอ้ง 
3.4 อธิบายหลกัการท างานของวงจรปรับระดบัในทางปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
3.5 อธิบายหลกัการท างานของวงจรปรับระดบัแรงดนัแบบขนานชนิดมีไบอสัไดถู้กตอ้ง 
 
 

4. แนวคดิ 
 วงจรไฟฟ้าท่ีสามารถปรับหรือเปล่ียนระดบัของสัญญาณไฟฟ้าได ้เราจะเรียกวา่ วงจรปรับระดบั 
(Clamper Circuit) ซ่ึงโดยทัว่ไปจะหมายถึงการปรับระดบัหรือการเปล่ียนแปลงระดบัของแรงดนัหรือกระแส
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ โดยทัว่ไปแลว้จะเปล่ียนเฉพาะระดบั รูปร่างของสัญญาณจะยงัคงมีรูปร่าง
เหมือนเดิม หรือเปล่ียนเฉพาะต าแหน่งของระดบัแรงดนัของสัญญาณกระแสตรงใด ๆ ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่ 
“วงจรเติมกระแสตรง” (DC Inserter Circuit) หรือ “วงจรเพิ่มกระแสตรง” (DC Restorer Circuit) 
 วงจรปรับระดบัแรงดนัลบ หมายถึง วงจรปรับระดบัแรงดนัท่ีก าหนดใหส้ัญญาณท่ีเอาตพ์ุต
เปล่ียนแปลงไปในยา่นแรงดนัลบ 
 วงจรปรับแรงดนับวก หมายถึง วงจรปรับระดบัแรงดนัท่ีก าหนดสัญญาณท่ีเอาตพ์ุตเปล่ียนแปลงไป
ในยา่นวดัแรงดนับวก 
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 การออกแบบวงจรปรับระดบัในทางปฏิบติันั้น จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงค่าความตา้นทานภายในของ
ไดโอด คือ Rr (ความตา้นทานไดโอดขณะไดรั้บไบอสักลบั) และ Rf (ความตา้นทานของไดโอดขณะไดรั้บ
ไบอสัตรง) และค่าความตา้นทานภายในของแหล่งจ่ายดว้ย (Rs) จะตอ้งมีค่าท่ีเหมาะสมในแต่ละกรณี รวมทั้ง
ค่าความถ่ีและค่าความจุของคาปาซิเตอร์ดว้ย  
 นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถปรับระดบัของแรงดนัสัญญาณเอาตพ์ุตให้อยูใ่นระดบัแรงดนัค่าใดค่าหน่ึง
ท่ีไม่ใช่ระดบัศูนยไ์ด ้การปรับระดบัแรงดนัดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยการเพิ่มแบตเตอร่ีท่ีมีแรงดนัระดบัหน่ึง
ใหก้บัวงจร ซ่ึงเรียกวา่การไบอสั (Bias) 
 บางคร้ังเราจ าเป็นท่ีจะตอ้งยกระดบัแรงดนัท่ีมีทั้งระดบับวกและแรงดนัลบ ใหเ้ป็นเฉพาะแรงดนัลบ 
หรือเป็นเฉพาะแรงดนับวก เราสามารถก าหนดไดโ้ดยใชว้งจรปรับระดบัแรงดนับวกหรือวงจรปรับระดบั
แรงดนัลบดงัท่ีกล่าวมาแลว้ แต่ถา้หากจะมีการยกระดบัค่าเฉล่ียแรงดนัของสัญญาณหรือระดบัดีซีของ
สัญญาณไปยงัระดบัใดระดบัหน่ึง นอกเหนือจากระดบัศูนยโ์วลตห์รือกราวด ์ถา้เป็นปรับระดบัดว้ยไดโอด
จะมีการใส่แรงดนัไบอสั (VBias) ซ่ึงเป็นแรงดนัไฟดีซี (DC) ท่ีมีค่าคงท่ีโดยค่าแรงดนัไบอสัจะมีค่าเท่ากบั
แรงดนัท่ีตอ้งการยกระดบั ขั้วแรงดนัไบอสัและขั้วไดโอดจะเป็นตวัก าหนดท่ีจะใหค้่าแรงดนัสูงสุดดา้นบวก
หรือดา้นลบของสัญญาณท่ีอยูบ่นค่าแรงดนัดีซี ในทางปฏิบติัแรงดนัไบอสั มกัจะน าเอาซีเนอร์ไดโอด มาใช้
งานแทนเน่ืองจากลดปัญหาหลายอยา่งเช่น ตอ้งใชแ้หล่งจ่ายหลายชุด ตน้ทุนสูง และการจดัวงจรค่อนขา้งจะ
ยุง่ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

 

46 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูถามนกัศึกษาวา่เรา

สามารถเปล่ียนต าแหน่ง
ของรูปคล่ืนให้อยูใ่น
ต าแหน่งท่ีเราตอ้งการได้
หรือไม่ เช่น จากรูปคล่ืน
ไซน์ท่ีมีทั้งระดบั
แรงดนัไฟบวกและลบ เรา
สามารถปรับเป็นบวกหรือ
เป็นลบอยา่งเดียวได้
หรือไม่ 

2. ครูถามนกัศึกษาต่อวา่เห็น
นกัศึกษาหลายคนตอบวา่
ได ้ครูถามต่อวา่ใชว้งจร
อะไร                                                         

3. ครูสรุปวา่การเปล่ียนแปลง
รูปร่างของรูปคล่ืนใหไ้ปอยู่
ในต าแหน่งท่ีเราตอ้งการ
นั้นจะใชว้งจรท่ีเรียกวา่ 
วงจรปรับระดบั (Clamper 
Circuits) 

 
 

 
1. นกัศึกษาช่วยกนัตอบวา่ ได ้

ไม่ได ้น่ิงเฉย... ค  าถาม
หลากหลายค าตอบ                   

 
 
 
 
 
 
 
2. นกัศึกษาตอบใชว้งจรปรับ

ระดบั           
 
 
3. นกัศึกษาตั้งใจฟัง และช่วย

ครูสรุป และตอบค าถาม
ตามท่ีครูบรรยาย                         

 
 
 
 
 

 
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. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั

การถามตอบเก่ียวกบัความหมาย
ของการปรับระดบัและวงจร
ปรับระดบัแรงดนัลบโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint  

2. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั
การถามตอบเก่ียวกบัวงจรปรับ
ระดบัแรงดนับวก โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

3. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั
การถามตอบเก่ียวกบัวงจรปรับ
ระดบัแรงดนัในทางปฏิบติั    
โดยใชส่ื้อ PowerPoint 

4. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั
การถามตอบเก่ียวกบัวงจรปรับ
ระดบัแรงดนัชนิดมีไบอสั โดย
ใชส่ื้อ PowerPoint 

 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ลกัษณะและการท างานของ
วงจรปรับระดบัแรงดนัลบ วงจร
ปรับระดบัแรงดนับวก วงจร
ปรับระดบัแรงดนัในทางปฏิบติั 
วงจรปรับระดบัแรงดนัชนิดมี
ไบอสั 

 

 
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 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

อธิบาย ลกัษณะและการ
ท างานของวงจรปรับระดบั
แรงดนัลบ วงจรปรับระดบั
แรงดนับวก วงจรปรับ
ระดบัแรงดนัในทางปฏิบติั 
วงจรปรับระดบัแรงดนั
ชนิดมีไบอสั 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
2. ครูแจกใบประเมินผล      

การเรียนรู้ท่ี 6 แลว้ให้
นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
แบบประเมินผลการเรียนรู้   
ท่ี 6 โดยใชเ้วลาประมาณ   
10 นาที แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ  
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 7 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 

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน  
ใบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 6 
แลว้ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
และตรวจแบบประเมินผล
การเรียนรู้ท่ี 6 พร้อมกนัใน
ชั้นเรียน 

 
 
 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบาย

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

 
 
 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผล 

การทดลองใบงาน นกัศึกษา
ส่งใบงานท่ีท าการทดลอง
ส่งครู 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 6 จากหนงัสือพลัส์เทคนิค ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการมาก่อน  
ขณะเรียน 
1. ฟังบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาและแนวคิดตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. ตอบค าถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
4. ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (สัปดาห์ท่ี 9) 

 หลงัเรียน 
1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองในกลุ่ม สรุปหวัขอ้ท่ี

ครูมอบหมายแต่ละกลุ่ม 
2. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 นาที    
3. นกัศึกษาตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 6 

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 6 
1.2 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.3 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 6 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 6 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
 

7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 6 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
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 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 6 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 
 

 


