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แผนการสอน หน่วยที ่10 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 13  
ช่ืองาน  วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 

(Monostable Multivibrator Circuits)         
จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (ทฤษฎ ี1 ช่ัวโมง ปฏบิัติ 2 ช่ัวโมง) 
1.1 วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
1.2 การปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์   

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
2.2 ลกัษณะการท างานของวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
2.3 ช่วงระยะเวลาของเอาตพ์ุตพลัส์ 
2.4 การออกแบบวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกความหมายของวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการท างานของวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.3 ค านวณช่วงระยะเวลาของเอาตพ์ุตพลัส์ไดถู้กตอ้ง 
3.4 ออกแบบวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
 

4. แนวคดิ 
 วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ เป็นวงจรมลัติไวเบรเตอร์ชนิดหน่ึงท่ีนิยมน ามาใชง้านเป็นวงจร
หน่วงเวลา วงจรพื้นฐานประกอบดว้ยวงจรทรานซิสเตอร์สวติช์ 2 วงจร แต่ปัจจุบนัรูปแบบวงจรอาจใช ้IC 
เบอร์ต่าง ๆ เช่น IC เบอร์ 555 IC เบอร์ 741 หรือไอซีออปแอมป์อ่ืน ๆ และ IC TTL ก็ได ้ทั้งน้ีแลว้แต่ความ
เหมาะสมหลายอยา่งประกอบกนั 
 วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ จะมีลกัษณะการท างานเป็นวงจรสวิตช์สองวงจร คือวงจรท่ีมี
สภาวะเสถียรภาพวงจรหน่ึง อีกวงจรหน่ึงจะมีสภาวะก่ึงเสถียรภาพ โดยปกติแลว้วงจรการท างานในสภาวะ
ก่ึงเสถียรภาพส่วนจะใชเ้วลาท างานสภาวะน้ีนานเท่าไรข้ึนอยูก่บัค่าคงท่ี RC ในวงจร 
 วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ จะเปล่ียนสถานะไปชัว่ขณะ หลงัจากท่ีมีการทริกเกอร์เกิดข้ึน 
และจะเปล่ียนแปลงกลบัสู่สภาวะเดิม ลกัษณะสัญญาณเอาตพ์ุตท่ีไดจ้ะเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีช่วงคาบเวลา             
t = 0.693 RC ซ่ึงสามารถน าไปออกแบบใชเ้ป็นวงจรหน่วงเวลา เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมากมาย 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นด าเนินการ 

ครูถามนกัศึกษาวา่
ความหมายของโมโน             
สเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์คืออะไร 
ประมาณ 2-3 คน เม่ือนกัศึกษา
ตอบแลว้ ช่วยกนัสรุป
ความหมายของวงจรโมโน       
สเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูบรรยายอยา่งละเอียดสลบั

กบัการถามตอบโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint เก่ียวกบั
ความหมายของโมโน       
สเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 

                           
2. ครูบรรยายหลกัการท างาน

ของวงจรโมโนสเตเบิลมลัติ
ไวเบรเตอร์อยา่งละเอียด โดย
ใชส่ื้อ PowerPoint สลบักบั
การสาธิตการท างานของ
วงจร โดยใชส่ื้อจาก
อินเตอร์เน็ต (Link จาก 
PowerPoint) และถามตอบ
กบันกัศึกษาระหวา่งการ
บรรยาย 

                                                            

 
นกัศึกษาตอบค าถามและ

จดบนัทึก                                           
 
 
 
 
 
 
 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก

การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครูเก่ียวกบั
ความหมายของโมโน    
สเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
และจดบนัทึก                                                                                                  

2. นกัศึกษาตั้งใจฟังครู
บรรยายและดูการสาธิต
จากอินเตอร์เน็ต           
จดบนัทึกการบรรยาย
และค าถามท่ีครูสอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
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

การถามตอบเก่ียวกบัช่วงเวลา
ของเอาตพ์ุตพลัส์ โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint                               

4. ครูบรรยายเก่ียวกบัการออกแบบ
วงจรโมโนสเตเบิลมลัติ           
ไวเบรเตอร์อยา่งละเอียด โดยใช้
ส่ือ PowerPoint                   

 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ความหมายของวงจรโมโน     
สเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ 
หลกัการท างานของวงจรโมโน           
สเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์                 
การทริกเกอร์ การออกแบบ
วงจรและตวัอยา่งตวัอยา่งวงจร
ใชง้าน โดยใชส่ื้อ PowerPoint 

2. ครูแจกใบประเมินผลการเรียนรู้
ท่ี 10 แลว้ใหน้กัศึกษาตอบ
ค าถามลงในแบบประเมินผล
การเรียนรู้ท่ี 10 โดยใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที แลว้ร่วมกนั
เฉลยค าตอบ 

 
 

3. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก 

4. นกัศึกษาตั้งใจฟังครูจาก
การสอนดว้ย PowerPoint 
ตอบค าถามครู จากการ
บรรยายและจดบนัทึก       

 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

เก่ียวกบัความหมายของ
วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไว
เบรเตอร์ หลกัการท างาน
ของวงจร การทริกเกอร์ 
การออกแบบวงจร และ
ตวัอยา่งวงจรใชง้าน
ร่วมกบัครูผูส้อน 

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
ใบประเมินผลการเรียนรู้  
ท่ี 10 แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ และตรวจแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 10 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ขั้นการสอนปฏิบัติ 
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 10 โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนในใบงาน
แต่ละใบงาน โดยครูอธิบาย
ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอนการ
ทดลองใบงานใหก้บันกัศึกษา 
ก ากบัดูแล คอยช้ีแนะการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา และ
ใหน้กัศึกษาสรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และรายงาน      
หนา้ชั้นประมาณ 1-2 กลุ่ม    
หนา้ชั้นเรียน 

2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผล
การทดลองใบงานร่วมกนั และ
ใหน้กัศึกษาส่งใบงานท่ีทดลอง
เสร็จแลว้                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบาย

ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอน  
การทดลองใบงานและ
ปฏิบติัการการทดลอง    
ใบงานเป็นกลุ่ม ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่ง
ตั้งใจ สรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และส่ง
ตวัแทนรายงาน            
หนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ        
3-5 นาที 

 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผล

การทดลองใบงาน 
นกัศึกษาส่งใบงานท่ีท า
การทดลองส่งครู 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 10 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 10 

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 10 
1.2 ส่ือ Internet (เขา้ทาง www.google.com แลว้พิมพ ์ชิงชยั ศรีสุรัตน์) หรือเขา้โดยตรงท่ี 

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/monosta.html 
1.3 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.4 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 10 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 10 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/monosta.html
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 10 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 10 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

    ตอนท่ี 1   จ านวน 5  ขอ้ 
    ตอนท่ี 2   จ านวน  10  ขอ้ 
    ตอนท่ี 3   จ านวน    5  ขอ้ 
 



 

 

81 

บันทกึหลงัการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลการเรียนของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลการสอนของครู                   
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ ……...............................………………ผูส้อน 
                                                                                        (........................…………………….) 

                                                                                          ……../………/…… 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………..…….........
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(.......................................................) 

หวัหนา้แผนก 
 

ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 

 
 ลงช่ือ..................................................... 
(.......................................................) 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

 


