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แผนการสอน หน่วยที ่9 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 12  
ช่ืองาน  วงจรทริกเกอร์ (Trigger Circuit)                                          จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง  
วงจรทริกเกอร์ (Trigger Circuit)                                              

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของการทริกเกอร์ 
2.2 วงจรทริกเกอร์แบบไม่สมมาตร 
2.3 วงจรทริกเกอร์แบบสมมาตร 
2.4 วงจรคอลเลกเตอร์ทริกเกอร์ร่ิงแบบสมมาตร 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกความหมายของการทริกเกอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการท างานวงจรทริกเกอร์แบบไม่สมมาตรไดถู้กตอ้ง 
3.3 อธิบายหลกัการท างานวงจรทริกเกอร์แบบสมมาตรไดถู้กตอ้ง 
3.4 อธิบายหลกัการท างานวงจรคอลเลกเตอร์ทริกเกอร์ร่ิงแบบสมมาตรไดถู้กตอ้ง 
 

4. แนวคดิ 
 การกระตุน้หรือการทริกเกอร์ร่ิง (Triggering) คือการท าใหส้ภาวะการท างานของวงจรท่ีถูก         
ทริกเกอร์เปล่ียนสถานะการท างาน วงจรไฟฟ้าซ่ึงสร้างรูปคล่ืนพลัส์ส าหรับการทริกเกอร์น้ีเรียกวา่ “วงจร  
ทริกเกอร์ร่ิง” (Triggering Circuit) โดยทัว่ไปแลว้สัญญาณทริกเกอร์นั้นจะมีช่วงเวลาสั้น ๆ ลกัษณะรูปคล่ืน
จะเป็นสัญญาณรูปดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ดา้นใดดา้นหน่ึง โดยทัว่ไปมกัจะใชด้า้นลบโดยหลกัการแลว้วงจร   
ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ ก็คือการป้อนสัญญาณรูปส่ีเหล่ียมผา่นตวัคาปาซิเตอร์ ทั้งน้ีไดก้ล่าวรายละเอียดในบทท่ี 3 
ส่วนจะน าสัญญาณช่วงใดไปใชง้านใชไ้ดโอดเป็นตวัก าหนด รูปแบบของการทริกเกอร์แบ่งได ้2 แบบคือ 
แบบไม่สมมาตร (Asymmertrical Triggering) และแบบสมมาตร (Symmetrical Triggering) 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นเตรียม 

ครูถามนกัศึกษาวา่ทริกเกอร์ 
หมายถึงอะไร เม่ือนกัศึกษาตอบ
แลว้ ช่วยกนัสรุปความหมายของ
วงจรทริกเกอร์   
 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูถามนกัศึกษาวา่ รูปแบบ

ของการทริกเกอร์แบ่งได ้     
ก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 

                           
 
 
2. ครูถามนกัศึกษาวา่ การ    

ทริกเกอร์แบบไม่สมมาตร
ต่างจากแบบสมมาตร
อยา่งไร 

3. ครูบรรยายอยา่งละเอียดโดย
ใชส่ื้อ PowerPoint เร่ืองการ
ท างานของวงจรเบส       
ทริกเกอร์ร่ิงแบบไม่สมมาตร 

4. ครูบรรยายอยา่งละเอียดโดย
ใชส่ื้อ PowerPoint เร่ือง    
การท างานของวงจร          
คอลเลกเตอร์ทริกเกอร์ร่ิง 
แบบไม่สมมาตร                                                            

 
นกัศึกษาตอบค าถาม 

ช่วยกนัสรุป และจดบนัทึก                                           
 
 
 
 
1. นกัศึกษาตอบวา่การ   

ทริกเกอร์แบ่งได ้            
2 รูปแบบ คือ การ       
ทริกเกอร์แบบ              
ไม่สมมาตรและแบบ
สมมาตร                                                                                    

2. นกัศึกษาตอบค าถาม 
อาจจะตอบผดิบา้งถูกบา้ง                      

 
 
3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

4. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

 
 

 
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 
5. ครูบรรยายอยา่งละเอียด โดยใช้

ส่ือ PowerPoint เร่ืองการท างาน
ของวงจรเบสทริกเกอร์ร่ิงแบบ
สมมาตร                              

6. ครูบรรยายอยา่งละเอียด โดยใช้
ส่ือ PowerPoint เร่ืองการท างาน
ของวงจรคอลเลกเตอร์          
ทริกเกอร์ร่ิงแบบสมมาตร 

 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ความหมาย และรูปแบบของ   
การทริกเกอร์ร่ิงแบบไม่สมมาตร
และแบบสมมาตร 

 
 
2. ครูแจกใบประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี 9 แลว้ใหน้กัศึกษาตอบค าถาม
ลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้
ท่ี 9 โดยใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที แลว้ร่วมกนัเฉลยค าตอบ 

 
 

5. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

6. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก       

 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

ความหมาย และรูปแบบ
ของการทริกเกอร์ร่ิงแบบ
ไม่สมมาตรและแบบ
สมมาตร ดว้ยความตั้งใจ 
พร้อมทั้งจดบนัทึก 

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
ใบประเมินผลการเรียนรู้  
ท่ี 9 แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ และตรวจแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 9 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 9 จากหนงัสือพลัส์เทคนิค ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการมาก่อน  
ขณะเรียน 
1. ฟังบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาและแนวคิดตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. ตอบค าถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 หลงัเรียน 
1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองในกลุ่ม สรุปหวัขอ้ท่ี

ครูมอบหมายแต่ละกลุ่ม 
2. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 นาที    
3. นกัศึกษาตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 9 

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 9 
1.2 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.3 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 9 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 9 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 9 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 9 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 
 

 


