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แผนการสอน หน่วยที ่12 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 15  
ช่ืองาน  วงจรชมิตตท์ริกเกอร์                              

(Schmitt Trigger Circuits)                                  
จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

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

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 หลกัการท างานของวงจรชมิตตท์ริกเกอร์ 
2.2 การออกแบบวงจรชมิตตท์ริกเกอร์ 
2.3 ลกัษณะสมบติัระหวา่งอินพุต และเอาตพ์ุตของวงจรชมิตตท์ริกเกอร์ 
2.4 วงจรชมิตตท์ริกเกอร์ท่ีใชอ้อปแอมป์ 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 อธิบายหลกัการท างานของวงจรชมิตตท์ริกเกอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.2 ออกแบบวงจรชมิตตท์ริกเกอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.3 อธิบายลกัษณะสมบติัระหวา่งอินพุต และเอาตพ์ุตของวงจรชมิตตท์ริกเกอร์ไดถู้กตอ้ง 

3.4 อธิบายหลกัการท างานของวงจรชมิตตท์ริกเกอร์ท่ีใชอ้อปแอมป์ไดถู้กตอ้ง 

 

4. แนวคดิ 
 วงจรชมิตตท์ริกเกอร์ (Schmitt Trigger Circuits)  จดัไดว้า่เป็นวงจรไบสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์แบบ
อิมิตเตอร์คปัเป้ิลชนิดหน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะการท างานเป็นสวิตช์ 2 วงจรเหมือนกนัลกัษณะการควบคุม วงจร 1 
จะควบคุมวงจร 2 แต่วงจรท่ี 1 จะควบคุมดว้ยสัญญาณอินพตัจากภายนอก ซ่ึงใชร้ะดบัควบคุม 2 ระดบัใน
การควบคุมสภาวะการท างานของวงจร หรืออาจจะน าไปใชส้ร้างสัญญาณรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยอินพุตจะ
เป็นสัญญาณรูปใดก็ตาม เอาตพ์ุตจะเป็นสัญญาณรูปส่ีเหล่ียมเสมอ  
 วงจรชมิตตท์ริกเกอร์ สามารถสร้างไดท้รานซิสเตอร์หรือไอซีจ าพวกออปแอมป์และไอซีทีทีแอล    
ก็ได ้วรชมิตตท์ริกเกอร์เป็นวงจรท่ีก าหนดจุดท างานไดท่ี้ระดบัคือ ระดบั UTP และ LTP ซ่ึงจากลกัษณะ
ดงักล่าวมกัจะน าวงจรชมิตตท์ริกเกอร์ไปใชง้านในการเปล่ียนสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลได ้
รวมทั้งเปล่ียนรูปสัญญาณรูปอ่ืนเป็นรูปสัญญาณรูปส่ีเหล่ียม 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นเตรียม 
1. ครูถามนกัศึกษาวา่ นกัศึกษา

พอจะทราบหรือไม่วา่มีวงจร
อิเล็กทรอนิกส์วงจรหน่ึงไม่
วา่จะป้อนสัญญาณรูปใดเขา้
ไปสัญญาณเอาตพ์ุตท่ีไดจ้ะ
เป็นสัญญาณรูปส่ีเหล่ียม
เสมอ วงจรดงักล่าวมีช่ือวา่
วงจรอะไร 

2. ครูถามนกัศึกษาวา่ วงจร
ดงักล่าวท างานอยา่งไร 

 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูอธิบายความหมายและ

หลกัการท างานของวงจร  
ชมิตตท์ริกเกอร์อยา่งละเอียด 
ดว้ยส่ือ PowerPoint                            

2. ครูอธิบายการออกแบบ
วงจรชมิตตท์ริกเกอร์อยา่ง
ละเอียด โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

3. ครูอธิบายลกัษณะสมบติั
ระหวา่งอินพุต-เอาตพ์ุตอยา่ง
ละเอียดโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

 
                                                            

 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังและ

ตอบวา่วงจรชมิตต ์     
ทริกเกอร์           

 
 
 
 
 
2. นกัศึกษาตอบ...                                                                                              
 
 
 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังและ    

จดบนัทึก ถามตอบเม่ือ  
มีขอ้สงสัย 

 
2. นกัศึกษาตั้งใจฟังและ   

จดบนัทึก ถามตอบเม่ือ   
มีขอ้สงสัย                                                           

                                                                                                 
3. นกัศึกษาตั้งใจฟังและ    

จดบนัทึก ถามตอบเม่ือ   
มีขอ้สงสัย                                                

 

 
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 
4. ครูอธิบายการท างานของวงจร 

ชมิตตท์ริกเกอร์ ท่ีใชอ้อปแอมป์ 
อยา่งละเอียดโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint                       

 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ความหมายและหลกัการท างาน
ของวงจรชมิตตท์ริกเกอร์       
การออกแบบวงจรชมิตต ์     
ทริกเกอร์ ลกัษณะสมบติั
ระหวา่งอินพุต เอาตพ์ุตของ
วงจร วงจรชมิตตท์ริกเกอร์ท่ีใช้
ออปแอมป์ โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint 

 
2. ครูแจกใบประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี 12 แลว้ใหน้กัศึกษาตอบ
ค าถามลงในแบบประเมินผล
การเรียนรู้ท่ี 12 โดยใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที แลว้ร่วมกนั
เฉลยค าตอบ 

 
 
 
 
 
 

4. นกัศึกษาตั้งใจฟังและ    
จดบนัทึก ถามตอบเม่ือ    
มีขอ้สงสัย     

 
 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

เก่ียวกบัความหมายและ
หลกัการท างานของ
วงจรชมิตตท์ริกเกอร์    
การออกแบบวงจรชมิตต์
ทริกเกอร์ ลกัษณะสมบติั
ระหวา่งอินพุต เอาตพ์ุต
ของวงจร วงจรชมิตตท์ริก
เกอร์ท่ีใชอ้อปแอมป์ 
ร่วมกบัครูผูส้อน 

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
ใบประเมินผลการเรียนรู้  
ท่ี 12 แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ และตรวจแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 12 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ขั้นการสอนปฏิบัติ 
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 12 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 12 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 12 

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 12 
1.2 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.3 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 12 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 12 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 12 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 12 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 
 

 


