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แผนการสอน หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 11  
ช่ืองาน  วงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์          

(Bistable Multivibrator Circuits) 
จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (ทฤษฎ ี1 ช่ัวโมง ปฏบิัติ 2 ช่ัวโมง)           
1. วงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ (Bistable Multivibrator Circuits) 
2. ปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ (Bistable Multivibrator Circuits) 

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของวงจรมลัติไวเบรเตอร์ 
2.2 วงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์                       
2.3 การทริกเกอร์วงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
2.4 การออกแบบวงจรวงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
2.5 ตวัอยา่งการใชว้งจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกความหมายของวงจรมลัติไวเบรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการท างานของวงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.3 บอกวธีิการทริกเกอร์วงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.4 ออกแบบวงจรวงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.5 ยกตวัอยา่งการใชง้านวงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
 

4. แนวคดิ 
 วงจรมลัติไวเบรเตอร์ เป็นลกัษณะวงจรสวติช์สองวงจรต่อร่วมกนั โดยสัญญาณเอาตพ์ุตของสวติช์
ตวัท่ี 1 จะไปควบคุมการท างานของสวติช์ตวัท่ี 2 และสัญญาณเอาตพ์ุตของสวิตช์ตวัท่ี 2 จะต่อมาควบคุมการ
ท างานของสวติช์ตวัท่ี 1 ลกัษณะการท างานของสวิตช์สองตวัน้ีจะมีสภาวะตรงขา้มกนัเสมอ 
 ค าวา่ Bi มีความหมายวา่ “สอง” ส่วน Stable มีความหมายวา่ “สถานะ” ดงันั้นวงจรไบสเตเบิลมลัติ
ไวเบรเตอร์ เป็นวงจรมลัติไวเบรเตอร์ชนิดหน่ึงท่ีมีสภาวะการท างาน 2 สถานะบางคร้ังเรียกวา่ ฟลิบฟลอบ 
หรือวงจรไบนารี สถานะการท างานจะเปล่ียนแปลงไดจ้ะตอ้งอาศยัการทริกเกอร์จากสัญญาณภายนอก  
 การทริกเกอร์หรือการทริกก็คือการป้อนพลัส์เล็ก ๆ ใหก้บัวงจร เป็นผลท าใหว้งจรเปล่ียน
สถานะการท างาน ลกัษณะของการทริกเกอร์อาจท าไดโ้ดยการน าพลัส์ลบป้อนใหข้าเบสของทรานซิสเตอร์ท่ี
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ท างาน (ON) หรือการน าพลัส์บวกป้อนใหข้าเบสของทรานซิสเตอร์ท่ีไม่ท างาน “OFF” ใหท้  างาน (ON)   กา
รทริกเกอร์สามารถท าไดโ้ดยใชแ้บบสมมาตร และแบบไม่สมมาตร 
 ประโยชน์ของวงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ มีหลายอยา่ง เช่น เป็นวงจรหน่วยความจ าท่ีใชใ้น
คอมพิวเตอร์ วงจรหาความถ่ี วงจรนบัเลขไบนารีในวงจรนบั 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นด าเนินการ 

ครูถามนกัศึกษาถึง
ความหมายของค าวา่มลัติ        
ไวเบรเตอร์ และไบสเตเบิล     
มลัติไวเบรเตอร์ ประมาณ         
2-3 คน เม่ือนกัศึกษาตอบแลว้ 
ช่วยกนัสรุปความหมายของ
วงจรและไบสเตเบิลมลัติ          
ไวเบรเตอร์    
 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบั

กบัการถามตอบโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint เก่ียวกบั
ความหมายของมลัติ          
ไวเบรเตอร์ ความหมายของ
ไบสเตเบิล มลัติไวเบรเตอร์    

 
                           
2. ครูบรรยายหลกัการท างาน

ของวงจรมลัติเบรเตอร์ และ
วงจรไบสเตเบิลมลัติ          
ไวเบรเตอร์โดยละเอียด โดย
ใชส่ื้อ PowerPoint และถาม
ตอบกบันกัศึกษาระหวา่งการ
บรรยาย                                                              

 
นกัศึกษาตอบค าถามและ

จดบนัทึก                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครูเก่ียวกบั
ความหมายของมลัติ      
ไวเบรเตอร์ และ      
ไบสเตเบิลมลัติ             
ไวเบรเตอร์ และ            
จดบนัทึก              

2. นกัศึกษาตั้งใจฟังครู
บรรยาย จดบนัทึกการ
บรรยายและค าถามท่ีครู
สอน 

 

 
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 
3. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบักบั

การถามตอบเก่ียวกบัการ       
ทริกเกอร์วงจรไบสเตเบิล        
มลัติไวเบรเตอร์ โดยใชส่ื้อ 
PowerPioint 

4. ครูบรรยายเก่ียวกบัการออกแบบ
วงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์
อยา่งละเอียดโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

5. ครูบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งการ
ใชง้านวงจรไบสเตเบิลมลัติ    
ไวเบรเตอร์ โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ความหมายของวงจรมลัติไวเบร
เตอร์ หลกัการท างานของวงจร
ไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์      
การทริกเกอร์ การออกแบบ
วงจร และตวัอยา่งวงจรใชง้าน
โดยใชส่ื้อ PowerPoint 

 
 

3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
4. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก       

5. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

เก่ียวกบัความหมายของ
วงจรมลัติไวเบรเตอร์ 
หลกัการท างานของวงจร
ไบสเตเบิลมลัติ              
ไวเบรเตอร์ การทริกเกอร์       
การออกแบบวงจร และ
ตวัอยา่งวงจรใชง้าน 
ร่วมกบัครูผูส้อน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
2. ครูแจกใบประเมินผล          

การเรียนรู้ท่ี 8 แลว้ให้นกัศึกษา
ตอบค าถามลงในแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 8 โดย
ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที แลว้
ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 

 
ขั้นการสอนปฏิบัติ 
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 9 โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนในใบงาน
แต่ละใบงานโดยครูอธิบาย
ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอนการ
ทดลองใบงานใหก้บันกัศึกษา 
ก ากบัดูแล คอยช้ีแนะการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา และ
ใหน้กัศึกษาสรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และรายงาน      
หนา้ชั้นประมาณ 1-2 กลุ่ม    
หนา้ชั้นเรียน 

2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผล
การทดลองใบงานร่วมกนั และ
ใหน้กัศึกษาส่งใบงานท่ีทดลอง
เสร็จแลว้ 

 
 
 
 

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
ใบประเมินผลการเรียนรู้   
ท่ี 8 แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบและตรวจแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 8 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 

 
 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบาย

ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอนการ
ทดลองใบงานและ
ปฏิบติัการทดลองใบงาน
เป็นกลุ่ม ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งตั้งใจ 
สรุปผลการทดลอง ตอบ
ค าถามและส่งตวัแทน
รายงานหนา้ชั้นเรียน    
กลุ่มละ 3-5 นาที                                     

 
 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผล

การทดลองใบงานนกัศึกษา
ส่งใบงานท่ีท าการทดลอง
ส่งครู 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 8 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. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 นาที    
3. นกัศึกษาตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 8 

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 8 
1.2 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.3 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 8 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 8 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 8 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 

 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 8 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 
                                                                                        (........................…………………….) 
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